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PRESENTACIÓ

S i hem de ser fidels a la realitat hem d'admetre que el tema de la formació del professorat no va
ser, des d'un principi, el tema que va centrar la nostra atenció per a la realització d'aquest treball
d'investigad& Els nostres primers esforços es dirigien a la qüestió de la integració del nen deficient
a l'escola ordinaria.

Fou a finals del 1987 quan vam començar a interessar-nos pel tema i a plantejar-nos seriosament
en realitzar una investigació sobre el mateix. En aquells moments la integració escolar encara es podia
considerar una novetat dins la practica a les escoles (el Decret que ordena l'Educació Especial a Catalunya
és promulgar l'abril de 1984), però existeixen experiències d'integració escolar de deficients des de fa
temps en l'àmbit català. Nosaltres sabíem que la integració s'estava posant en práctica, però, amb quins
mitjans?, en quins casos?, amb quin control del procés?, quins resultats —si és que es podia parlar
de resultats— s'estaven obtenint?... El nombre d'interrogants augmentava en la mesura en què acumu-
làvem més informació.

El nostre propòsit inicial va ser el de descriure el procés d'integració del nen deficient a l'aula ordinària
a Catalunya, i dintre d'aquest marc més ampli, com es duia a terme a les escoles de Girona. Per aconseguir
aquest objectiu general teníem dues opcions: una primera opció, partir de l'estudi d'un grup reduït de
nens en un nombre determinat d'escoles —fer el seguiment de tot el procés d'integració d'aquests nens
implicava l'estudi de la totalitat dels factors condicionants del procés (relacionats amb l'escola, els mestres,
la familia i el nen mateix) i les seves interaccions; una segona opció era estudiar alguns aspectes concrets
de la integració respecte a un grup més ampli d'escoles, mestres, alumnes que hi estan implicats. Ens
hem inclinat per la darrera opció: un ampli estudi d'algunes de les variables que, a partir de l'estudi
teòric realitzat, hem vist que eren més importants en el procés d'integració. Ens hem centrat en l'estudi
de la Formació del Professorat que treballa en la integració escolar del nen deficient; tant el mestre
d'aula ordinaria com el mestre d'aula especial: els mestres constitueixen els agents que han de dur a
terme la integració dels alumnes deficients a l'aula ordinaria. Les actituds i formes de pensar del mestre
afecten la practica educativa. L'actitud envers la integració en general i vers els casos particulars, la seva
opinió del suport pedagògic que reben, el sentir sobre la seva formació... afecten la practica de la integració.
En el fons d'aquestes actituds hi ha la qüestió de la formació del professorat.

Hi ha una altra pregunta que, al costat dels aspectes anteriors, ens plantegem: es correspon la filosofia
de la integració promoguda pels Governs (Central i Autonòmic) amb la realitat que trobem a les escoles?
Quines mesures pren l'administració per tal de possibilitar la implementació de la integració, i evitar
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el tall entre el vessant teòric i el pràctic de la integració escolar? Dintre d'aquestes, quines mesures
es prenen per donar el suport adequat al professorat? (posant èmfasi en les que contribueixen més
directament a millorar la qualitat de l'ensenyament).

Aquestes qüestions són les que han orientat la realització del nostre treball. L'informe resultant
l'hem estructurat bàsicament en dues parts: una part d'estudi teòric i una part d'estudi descriptiu.

La primera part, dividida en diferents apartats, ens serveix de base a partir del qual realitzarem
l'estudi descriptiu. En aquesta primera part fern una breu història de l'evolució especial per remetre'ns
tot seguit als marcs legals que regulen, en tot l'Estat i a Catalunya, la integració escolar. Tot seguit
plantegem la integració escolar corn una innovació educativa; des d'aquesta consideració, la formació
del professorat esdevé una de les condicions més importants per a l'èxit de la implementació d'aquesta
innovació. En els dos apartats següents parlem de la formació del professorat: la Formació Inicial i la
Formació en Servei tant dels mestres d'aula ordinària com dels d'Educació Especial. També ens ha semblat
interessant conèixer el que es fa a altres països amb tradició en l'àmbit de la integració escolar respecte
a la preparació del professorat.

La segona part del treball constitueix l'estudi descriptiu. En aquest analitzem la informació obtinguda
mitjançant diferents instruments de recollida de dades d'una mostra de mestres d'aula ordinària i
d'educació especial que durant el curs 1988-89 han treballat amb nens deficients en integració a les escoles
públiques de Figueres i Girona. Aquesta informació fa referencia a aspectes relacionats amb la seva
formació i amb les seves percepcions sobre el tema de la integració.
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I. INTRODUCCIÓ

En els darrers anys s'observa en molts països europeus la tendència a incloure en les seves polítiques
educatives el tema de la integració del nen deficient a l'escola ordinaria. Des d'alguns organismes
internacionals com la Comunitat Europea s'han emès recomanacions a favor de la integració, instant
els països membres a reconèixer-ne la necessitat i a treballar-hi perquè esdevingui una realitat.

Seguint aquesta línia s'han inclòs en les legislacions de diferents Estats mesures destinades a
promoure i regular la integració escolar; a l'Estat espanyol es promulga el 1982 la «Ley de Integración
Social del Minusválido», que constitueix la nova ordenació de l'Educació Especial a tot l'Estat fonamentada
en el principi d'integració (Annex 1). Partint d'aquest marc comú, el M.E.C. elabora el «Real Decreto
de Ordenación de la Educación Especial» del 6 de marc de 1985 (Annex 2), i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat el Decret del 17 d'abril de 1984, també, sobre ordenació de l'Educació
Especial en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya (Annex 3).

La incorporació d'aquests principis a la política educativa del país implica un conjunt de canvis
estructurals i organitzatius en el sistema educatiu i, en concret, afecta la practica educativa que es
desenvolupa a les escoles: el professor d'aula ordinaria es troba ara amb nens a l'aula que presenten
necessitats educatives especials; d'altra banda, sorgeix la figura del mestre de suport que haurà de treballar
també amb aquests nens. Del treball conjunt i coordinat del personal especialista amb el mestre d'aula
ordinaria s'ha de poder arribar a la integració del nen a l'escola, pas imprescindible per assolir la veritable
integració social.

La finalitat d'aquest treball és estudiar com s'est à portant a terme el procés d'integració del nen
deficient a l'aula ordinaria a les escoles de Catalunya centrant-nos en la figura del mestre com a element
important d'aquest procés. Aquest objectiu implica plantejar el treball com una avaluació de la práctica
de la integració a Catalunya partint de les variables relacionades amb la figura del professor que ha
de treballar amb els nens amb deficiències en el marc de l'escola ordinaria: el mestre d'aula ordinaria
i mestre de suport. L'avaluació d'aquestes variables, si bé no ens portara a una comprensió profunda
del procés, sí que ens aproparà al coneixement d'alguns dels seus aspectes més importants; entre ells,
la formació rebuda pel professorat. Ens interessa estudiar quina formació inicial ha rebut el professorat
que actualment treballa en la integració —tant el mestre de suport com el mestre d'aula ordinaria—
així com quines possibilitats de formació permanent se li ofereixen, quines són les seves actituds respecte
a la integració, la feina que esta realitzant i les condicions en les quals realitza la seva tasca.

II. DE LA SEGREGACIÓ A LA INTEGRACIÓ

Fa relativament poc temps que s'ha començat a dur a terme el procés d'integració del nen deficient
a l'escola ordinaria. La concepció de l'educació especial ha anat variant al llarg de la història i aquesta
evolució ha estat parallela a la transformació progressiva del concepte de deficiencia mental i de les
expectatives que la societat en general ha tingut respecte d'aquells individus considerats deficients mentals.
Tot seguit fern un breu recorregut històric assenyalant els moments que constitueixen punts clau en
el desenvolupament del concepte d'integració.

És al segle XVII, el «Segle de la Raó», quan sorgeixen les primeres institucions d'internament social,
com l'Hospital General de París (1656), les Cases de Treball angleses (1670) o les Cases de Reclusió
i Treball alemanyes (1620). Eren institucions especials comuns pels «bojos, delinqüents i idiotes»,
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mancades completament de criteris científics. En una època en la qual la majoria de la població era
analfabeta no resulta estrany que aquestes institucions es moguessin més per finalitats de tipus polític-
social que per objectius educatius.

A partir de la Revolució Francesa sorgeixen diferents protestes a favor de les persones empresonades,
considerant una falta als drets humans que persones no disminuïdes mentalment estiguin mesclades
amb altres deficients. Apareixen així les primeres institucions dedicades completament a tenir cura dels
subjectes afectats per alguna deficiència física. La finalitat d'aquestes institucions és bàsicament assistencial,
no educativa.

Al segle xix i durant la primera meitat del segle xx comencen a aparèixer institucions especials
per cada tipus de subjectes disminuïts, fruit de l'intent de procurar una educació adequada a les
característiques del diagnòstic de cada subjecte. Aquests diagnòstics es basen en la psicometria, que neix
en aquesta època. Els moviments pedagògics de l'Escola Nova comencen a plantejar-se la necessitat de
dur a terme el procés d'ensenyament-aprenentatge més ajustat a les característiques individuals de cada
alumne. Sorgeixen diferents moviments que introdueixen aules especials dins de centres d'ensenyament
ordinari per atendre nens amb dificultats i ritmes d'aprenentatge inferior a la normalitat. Els nens amb
deficiències encara romanen, però, a les escoles d'Educació Especial.

És a partir de la dècada dels seixanta quan comença a aparèixer un moviment que s'oposa a l'educació
especial segregada. Van ser precisament els pares de nens amb deficiències els que van començar a
alçar la veu en protesta contra la marginació a què es veien sotmesos els seus fills, tant a l'escola com
a la societat.

Aquest moviment d'integració del nen deficient a l'aula ordinària s'inicia als Estats Units, i a
determinats països d'Europa: Suècia, Noruega i Itàlia. (MOLINA GARCÍA: 1985). Actualment la major
part dels països europeus es fan ressò dels principis de la integració.

El moviment en pro de la integració escolar i la concepció d'una única escola per a tots els nens
es veu afavorit per diverses argumentacions. Els resultats dubtosos que han obtingut les classes especials
en el cas dels retardats lleus i el reconeixement que molts dels mitjans de diagnòstic usats per a la
identificació dels nens retardats eren culturalment tendenciosos són assenyalats per Chaffin (MoDNA
GARCÍA: 1985, 562) com un dels factors que contribueix al suport de la integració.

D'altra banda es reforça la idea del dret a la diversitat i el respecte a les necesitats individualitzades
de cada nen. Es fomenta l'escola ordinària com a marc idoni per respondre les necessitats individuals
(BLANCO et al.: 1987, 8), per generar un augment progressiu del nivell social i acadèmic dels alumnes
(ILLAN: 1987, 69) i l'assoliment de la seva autonomia personal (ESCOLA DEsnu: 1984).

La integració de nens disminuïts a l'aula ordinària no ha de ser només beneficiosa per als nens
integrats, segons les premises de la filosofia de la integració, sinó que també ha de contribuir a
l'optimització de la convicència ciutadana; a partir del foment de la tolerància, el respecte a les necessitats
individuals i collaboració entre els membres de la Comunitat Educativa, la societat es converteix en una
societat oberta on tots els seus membres troben un lloc per participar en la resolució dels seus problemes
i el seu propi desenvolupament (Ownz: 1983, 108).

Juntament amb aquests aspectes esmentats el nou enfoc de la integració escolar ha estat afavorit
per l'èmfasi que s'ha donat a les característiques individuals de l'alumne, per l'aplicació dels principis
de l'anàlisi experimental de la conducta, els treballs de Cronbach, Snow i collaboradors sobre les
interaccions aptitud-tractament, els estudis sobre l'estimulació precoç per modificar les activitats
intellectuals, els treballs de Glaser sobre els tests referits al criteri i el desenvolupament de la tecnologia
precisa que ajuda a educar els alumnes disminuïts amb qualsevol tipus de deficiència (JIMÉNEZ FERNÁNDEZ:
1987, 7-8).

De la confluència d'aquests factors en resulta una concepció d'educació especial que aboga per obrir
les escoles ordinàries als infants que presenten alguna minusvalidesa. Conformant els fonaments
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ideològics de les noves directrius de l'Educació Especial sorgeixen quatre principis fruit dels arguments
anteriors: Normalització, Individualització, Sectorització, Integració.

Principi de Normalització: Es basa en el dret que té tota persona a viure una vida el més normal
possible. D'aquesta manera s'han de prendre mesures orientades a fer de l'ambient que envolta i forma
cada individu un «ambient normal» en termes d'estimulació d'aprenentatges i enriquiment d'expe-
riències.

Principi d'Individualització: Es reconeix el dret de cada persona a la individualitat, cosa que vol
dir que totes les persones, sense deixar de tenir els mateixos drets tenen unes particularitats físiques,
psíquiques, socials, sensorials..., que demanen un tracte i una atenció diferencial.

Principi de Sectorització: Aquest principi assenyala la necessitat que l'atenció educativa es realitzi
al si de la pròpia comunitat sense haver de separar el nen de la seva familia i entorn.

Principi d'Integració: El Principi d'Integració suposa trencar amb la concepció de la segregació,
a partir de la qual els «diferents» es separaven dels «normals» i no compartien els mateixos serveis.
Per contra, s'exigeix que les actuacions globals de les atencions mèdiques, pedagògiques, psicològiques
i socials es prestin a l'individu amb minusvalideses en el marc general dels serveis ordinaris (GisBERT
i altres: 1986, 21).

D'aquests principis i la filosofia que els imbueix s'han fet ressò els organismes internacionals
d'educació i s'han elaborat una sèrie de lleis en els diversos països, la finalitat de les quals és organitzar
les estructures socials, els serveis i els recursos necessaris per implantar la integració escolar en el sistema
educatiu. Així, la Comissió de la Comunitat Europea remarca que la integració escolar constitueix una
passa previa i imprescindible per a la integració social dels minusválids i recomana els Estats Membres
de treballar a favor de la integració escolar dels disminuïts.

D'aquesta manera la llei francesa de 1965 «Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées»
afirmava que calia donar prioritat a aquelles solucions que permetessin als deficients viure en el seu
propi entorn natural.

A Itàlia la hei 118 de 30 de març de 1971 és considerada com el primer pas per a la integració
dels minusválids en aquest país.

La legislació federal dels Estats Units la Llei Pública 94/142 de 1975 estipula que tots els deficients
tenen dret a l'educació, que aquesta ha d'adequar-se a les seves necessitats, ser gratuita i impartir-se
en un entorn educatiu el menys restrictiu possible.

Al Regne Unit la Llei d'Educació de 1976 estableix que els deficients han de ser educats al si de
les escoles ordinàries sempre que aixe, no resulti impracticable o incompatible amb una escolarització
eficient. Aquesta llei no va ser aplicada immediatament, sinó que va haver d'esperar que el Comitè
Warnock presentés al Parlament el resultat de les seves investigacions amb les corresponents recoma-
nacions el mes de maig de 1978. La hei d'Educació de 1981 va fer seves moltes d'aquestes recoma-
nacions.

Noruega ha utilitzat un enfoc diferent ja que ha considerat necessari fer una reforma de l'educació
básica per a tots els alumnes, sense diferenciar una població especial amb un tractament separat de
la seva educació. La Llei d'Educació de 1969 establia la reforma de l'escola i creava els nous cursos
d'escolarització integrada.

A Espanya és a partir de l'any 1982, on amb la promulgació de la «Ley de Integración Social del
Minusválido», per primera vegada trobem a la legislació educativa referència explícita a la integració
dels deficients a l'escola ordinària.
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III. LEGISLACIÓ SOBRE EDUCACIÓ ESPECIAL A ESPANYA

Revisant el desenvolupament legislatiu en l'àmbit d'Educació Especial a l'Estat Espanyol distingim
un període en el qual s'assenten les bases de la integració social i escolar dels deficients en tot el territori
estatal, i un altre en el que les Comunitats Autònomes amb competències educatives elaboren a partir
d'aquesta base la seva pròpia normativa.

A continuació, seguint l'ordre cronològic de publicacio de les disposicions legislatives, presentem
en primer lloc l'evolució de la legislació d'àmbit estatal; tot seguit ens referirem en concret a cada
Comunitat Autònoma.

111.1. Legislació sobre Educació Especial comí a l'àmbit estatal

El reconeixement de les possibilitats d'integració social dels deficients va ser expressat de manera
explícita per primera vegada en el capítol VII de la Llei General d'Educació de 1970.

Art. 49: «L'Educació Especial serà aquella que tindrà com finalitat preparar mitjançant el tractament
educatiu adequat tots els deficients i inadaptats per a una incorporació a la vida social tan plena com
sigui possible en cada cas...»

Aquest plantejament, però, es realitza des d'una perspectiva diferenciadora, i encara és lluny
d'incorporar orientacions sobre la integració escolar. La màxima preocupació dels polítics i administradors
és escolaritzar tots els nens deficients, però sense insistir en què aquesta escolarització es faci a l'escola
ordinària.

Art. 51: «L'Educació dels deficients i inadaptats, quan la profunditat de les anomalies que pateixen
ho faci necessari, es durà a terme en Centres Especials, fomentant-se l'establiment d'unitats d'Educació
Especial en centres docents de Règim Ordinari pels lleus quan sigui possible.»

En aquest article s'introdueix la diferència entre dues classes de deficients, profunds i lleus, i proposa
dues modalitats educatives: en centres d'Educació Especial i en dues d'Educació Especial en centres or-
dinaris.

En general la Llei de 1970 intenta potenciar l'ajut a l'Educació Especial mitjançant la creació de
nous llocs escolars, la concessió de beques i el foment de la formació professional per tal de possibilitar
la integració social.

Cinc anys després de la promulgació de la Llei General d'Educació (L.G.E.) es crea en virtud del
Decret 1151/75 de 23 de maig l'Institut Nacional d'Educació Especial (I.N.E.E.), amb les finalitats
d'establir la normativa bàsica en l'Educació Especial i determinar els objectius, continguts i estructura
de la mateixa seguint les directrius marcades per la L.G.E. Constitueixen objectius d'aquest Institut,
juntament amb els anteriors, l'ordenació de l'Educació Especial que es fa als centres públics i privats
i la promoció de la participació d'EntitatS públiques i privades per mitjà de convenis de coHaboració
financera.

El 1978 trobem un dels fruits del treball de l'I.N.E.E.: el Pla Nacional d'Educació Especial. En el
seu desenvolupament teòric apareixen els quatre principis inspiradors de la filosofia de la integració:
el principi de normalització dels serveis educatius, el principi d'integració, el principi de sectorització
de l'atenció multiprofessional i el principi d'individualització de l'ensenyament.

La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 reconeix a l'article 27 el dret de tots els homes
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a l'educació, seguint els principis establerts a la Declaració Universal dels Drets dels Homes. A l'anide
49 s'introdueix el principi d'integració:

«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos
los ciudadanos.»

En aquest article, a més de diferenciar entre diversos tipus de disminucions, no s'especifica si l'atenció
als deficients s'ha de realitzar en el marc de l'Escola Ordinaria o si s'ha de fer en Centres Especials;
d'aquesta manera queden obertes les dues possibilitats.

El 23 de juliol de 1981 la Subsecretaria del Ministeri d'Educació i Ciència dicta una Circular establint
els criteris bàsics d'actuació en el camp de l'Educació Especial. Aquests criteris serien recollits poste-
riorment en la Llei 13/1982 del 7 d'abril d'«Integración Social de los Minusválidos» (Annex 1) que,
partint d'una perspectiva integradora, dedica un dels seus títols a la Integració Escolar. En els seus articles
del 23 fins al 31 concreta el concepte d'Educació Especial i apareix la integració escolar del disminuït
com una optimització de la mateixa. Només es realitzarà l'Educació Especial en Centres Especials quan
«la profunditat de la minusvalidesa ho faci imprescindible» (art. 27), i en qualsevol cas els centres
d'educació especial han de funcionar en estreta connexió amb els centres ordinaris, que disposaran
d'unitats de transició per facilitar la integració escolar. Es reconeix la necessitat de comptar, en els dos
tipus de centres, amb personal educador especialitzat (art. 28).

Aquestes directrius marcades per la «Ley de Integración Social de los Minusválidos» són les que
orientaran la política educativa estatal en l'àmbit de l'Educació Especial, de la qual partiran les diferents
legislacions per cada una de les Comunitats Autònomes amb competències educatives i la legislació del
territori que depèn del Ministeri d'Educació i Ciència.

A tall d'exemple exposem el que ha estat el desenvolupament legislatiu en el territori M.E.C. i

a Catalunya. El primer perquè afecta la major part del territori estatal; el segon perquè implica
directament la nostra àrea d'estudi

111.2. Desenvolupament legislatiu en el Territori ME. C.

El Real Decreto 2639/ de 15 de octubre de ordenació de la Educació Especial suposa un primer
pas en l'estructuració de l'Educació Especial en el territori M.E.C. Així, es distingeixen a l'anide 4art.
les segiients formes d'Educació Especial:

— Integració completa en unitats ordinàries amb programes de suport individualitzats.
— Integració combinada entre unitats ordinàries i d'Educació Especial.
— Integració parcial mitjançant l'escolarització en Unitats d'Educació Especial en centres de règim

ordinari.
— Escolarització en centres específics d'Educació Especial.

Es determinen en el Capítol I del Real Decret les finalitats de l'Educació Especial en cada un dels
nivells del Sistema Educatiu (des de l'ensenyament bàsic fins a l'Educació d'Adults).

El Capítol II és dedicat al professorat i personal d'Educació Especial: s'exigeix pels professionals
que han d'intervenir en educació Especial una titulació adequada i es pren el compromís (art. 15) per
part del Ministeri d'adoptar les mesures necessàries per a la formació i actualització del professorat i
altre personal d'Educació Especial.
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Desenvolupen l'anterior Real Decret la «Orden de 14 de junio de 1983» (Annex 4) que suposa
l'ordenació de l'Educació especial en el que fa referència els nivells de preescolar i educació bàsica, i
la Orden de 18 de octubre de 1983, amb la qual es regula l'Educació especial en el nivell de formació
professional (Annex 5).

Al costat d'aquestes disposicions legislatives és però el «Real Decreto de Ordenación de la Educación
Especial» (Annex 2) de 6 de març de 1985 que endega el projecte d'integració a implementar en el
territori depenent del Ministeri d'Educació; es reconeix la necessitat de donar el suport que calgui per
tal de satisfer les necessitats individuals de cada alumne, supon que comprèn la valoració i orientació
educativa, el reforç pedagògic i la necessària atenció personalitzada (arts. 11-13).

Al Capítol 4art. s'exposen els trets generals que han de caracteritzar els centres escolars que acolliran
infants en règim d'integració. L'article 18 assenyala que els centres han de ser autoritzats per tal de
practicar la integració. Els centres autoritzats podran reduir la proporció alumnes/professors de les aules
en les que hi hagi infants en règim d'integració.

La Disposició Final Segona del real Decret exposa uns marges temporals per a l'aplicació gradual
de la Integració Escolar: s'estableix un període de vuit anys a partir de la seva promulgació que es
repartiran de la següent manera:

1. Curs 8.5-86: es seleccionen centres ordinaris complets per a iniciar aquest mateix curs el procés
d'integració d'alumnes d'Educació Especial de preescolar i almenys el primer curs d'E.G.B. El criteri de
selecció és el de sectorització.

2. Acabats els cursos 85-86 i 86-87 es portar à a terme la planificació de l'Educació Especial en
els dos cursos següents, a partir de l'experiència d'aquests primers anys. Es seleccionaran nous centres
seguint el mateix criteri anterior.

3. Després de finalitzar aquest període, i analitzats els resultats finals de cada curs, es procedirà
a una planificació general de l'educació Especial que extengui al llarg dels cins cursos següents tot el
que articula el Real Decret.

Amb la finalitat de potenciar la investigació, la informació u formació dels professionals en l'àmbit
de l'educació Especial i l'atenció educativa i producció i adaptació de materials per als alumnes amb
deficiències es crea, per Real Decret de 21 de maig de 1986, el Centre Nacional de Recursos per a
l'Educació Especial (Annex 6), atén les asees de la deficiència visual, auditiva i les alteracions de llenguatge,
la deficiència mental i els transtorns de desenvolupament i la deficiència motärica i serveis d'ajuda i
orientació tant a centres específics d'Educació Especial com a centres d'integració i aules d'Educació
Especial en centres ordinaris.

Abans d'acabar el desenvolupament de la legislació d'Educació Especial al territori del Ministeri
d'Educació fem referència al que manifesten el «Proyecto para la reforma de la Enseñanza» (1987) i
el «Libro Blanco para la reforma del Sistema Educativo» (1989a). Tant l'un com l'altre apareix l'escola
ordinaria com el marc òptim per a educar tots els infants, siguin quines siguin les seves necessitats
educatives individuals (M.E.C.: 1987, 138; M.E.C.: 1989a, 164) i es remarca el fet que cal una
reestructuració completa del sistema educatiu si es vol fer realitat aquest procés d'integració. En el «Libro
Blanco...» el M.E.C. exposa que continuará el pla l'integració durant els propers sis anys orientant-lo
principalment a l'etapa de secundaria; per tal de facilitar la preparació professional i la formació laboral
dels alumnes amb deficiències greus es realitzaran les adaptacions necessàries als mòduls professionals
que s'oferten en finalitzar l'ensenyament obligatori (p. 166).
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111.3. Desenvolupament legislatiu del Departament d'Ensenyament

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya elabora, a partir del marc legal i
els principis inspiradors de la filosofia de la integració a l'Estat, el Decret 117/84 de 17 d'abril sobre
Ordenació de l'Educació Especial (Annex 3). Aquest Decret recull part dels criteris de la circular dictada
el 1981 per la Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament, criteris que denoten la
predisposició de la Generalitat per a la práctica de la integració escolar.

En aquest Decret es considera l'Educació Especial com una modalitat educativa (art. 3) ordenada
pels principis de Normalització, Sectorització, Individualització i Integració (art. 4art.). Es reconeix a
larticle 5è., seguint les orientacions de la Llei d'Integració Social dels Minusvälids (1982) que l'esco-
larització dels nens amb minusvalideses es realitzarà en els centres específics d'Educació Especial quan
el grau dels seus problemes impedeixi la seva escolaritat en el sistema ordinari.

La postura de l'Administració catalana implica en el procés d'integració a totes les escoles, les quals
es doten de mestres de suport i especialistes que ajudin el mestre tutors (art. 9). A les disposicions
addicionals es fa referència als EAPs, Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagägica, creats per
Ordre del Departament d'Ensenyament de 20 de maig de 1983 (Annex 7). Els EAPs tenen un important
paper en el desenvolupament del procés d'integració com a equips multidisciplinars d'intervenció psi-
copedagägica.

Existeix des de 1983 —un any abans de la publicació del Decret que ordena l'Educació Especial
a Catalunya— un Pla Experimental d'Integració a la Comarca del Garraf (Ordre del Conseller de 14
de març de 1983) (v. Annex 8) que la declara comarca pilot en l'experimentació de la integració escolar
per un període de tres anys. El Departament d'Ensenyament dedica a aquesta comarca una major dotació
de mitjans, personal, material..., i es crea una comissio de seguiment i avaluació del pla, la qual treballarà
durant tres cursos per proporcionar els informes que permetin avaluar l'experiència.

L'Ordre de 5 de novembre de 1985 (Annex 9) declara l'Alt Camp sector pilot a efectes d'implantació
dels criteris d'actuació en el camp de l'Educació Especial per continuar l'experimentació iniciada a la
zona del Garraf per tres cursos més.

Per l'Ordre d'11 d'abril de 1989 (Annex 10) es creen Centres de Recursos Educatius per a deficients
auditius (C.R.E.D.A.) amb la finalitat de constituir un mitjà de suport pedagògic tant als infants amb
dèficits auditius com als seus professors, als EAPs i pares, a partir de l'orientació, adaptació de material

111.4. Comparació de la legislació referida a l'Educació Especial del M.E.C. amb la del
Departament d'Ensenyament

Les disposicions legals aparegudes a Catalunya respecte a la integració del nen deficient a l'escola
ordinària han pres com a marc la «Ley de Integración Social del Minusválido» de 1982 i a partir d'aquesta
llei la normativa ha seguit un desenvolupament particular, tal com hem vist en els apartats anteriors.
El fet que ens proposem de comparar el desenvolupament legislatiu del territori M.E.C. amb el de
Catalunya respon al nostre desig de veure quines són les principals diferències entre el marc legal de
la integració escolar a Catalunya i el marc legal promulgat per l'administració educativa que abarca la
major part de l'Estat espanyol: el Ministeri d'Educació i Ciència.

A partir de l'estudi de la normativa legal promulgada per les administracions educatives del territori
M.E.C. i de Catalunya es pot afirmar que no hi ha diferències quant al que a nivell d'aquestes dues
administracions es consideren les bases teòriques en les que es fonamenten els principis de la integració
escolar dels nens deficients. Com a marc més general ambdues parteixen dels següents principis:
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— Tot infant és educable.
— El fi de l'educació és que tot infant pugui esdevenir una persona el més autònoma i responsable

possible.
— La resposta educativa ha de respectar les diferències individuals tot tendint al màxim desen-

volupament.
— Sempre que sigui possible, la resposta educativa ha de produir-se en el marc ordinari (Depar-

tament d'Ensenyament, 1986 i Ministeri d'Educació i Ciència, 1986).

Tant el M.E.C. com l'administració educativa catalana assumeixen els principis de normalització,
sectorització, individualització i integració com a fonaments en els que cal emmarcar el desenvolupament
legislatiu sobre la integració escolar. La integració ha de constituir-se en el mitj à adequat per afavorir
el desenvolupament personal, social, intellectual... dels alumnes amb deficiències. Ambdues administra-
cions considerem com a clau per a la integració escolar el crear una escola en la qual es dugui a terme
un tipus d'educació capaç de satisfer els problemes específics de cada alumne, que pugui adaptar-se a
les necessitats educatives que presenta cada un dels infants. No es tracta tant de posar l'accent en la
integració de nens amb deficiències, nens que normalment s'han escolaritzat en centres d'educació especial,
sitió que es pretén modificar l'escola i les condicions educatives per tal que pugui respondre a les
necessitats educatives de cada alumne.

També hi ha unitat de criteris pel que fa als factors afavoridors d'un bon procés d'integració; aquests
factors es poden convertir en variables el coneixement de les quals esdevé imprescindible per l'avaluació
de la integració escolar es reconeixen els següents:

— Comptar amb projectes educatius de les escoles que incloguin entre els seus objectius la integració
dels alumnes amb minusvalidesses.

— Comptar amb una actitud positiva vers la integració de tots els membres de la comunitat
educativa: pares, alumnes i professionals.

— Comptar amb els recursos humans i materials que facin falta per tal que l'escola pugui oferir
una bona atenció educativa a tots els alumnes.

— Evitar que els centres escolars tinguin barreres arquitectòniques (Departament d'Ensenyament,
1986 i M.E.C., 1986).

Les diferencies entre el M.E.C. i el Departament d'Ensenyament no es troben tant en la filosofia
i en les bases teòriques de la integració escolar —ja hem vist que ambdós parteixen d'uns mateixos
fonaments— sinó en la forma com es pretón que es dugui a terme la integració en la pràctica escolar.

Així, l'Administració educativa catalana, partint del principi que l'escola ha de respondre a les necessitats
educatives de tots els alumnes, considera que les afirmacions del tipus «aquest nen no és integrable»
o «aquesta no és una escola d'integració» indiquen plantejaments desenfocats del tema ja que el procés
d'integració respon a un enfoc que afecta el concepte mateix d'escola i d'educació. Per això es considera
desencertat parlar d'escola d'integració perquè des de la seva perspectiva totes les escoles haurien de
ser-ho o, per dir-ho d'una altra manera, cap escola hauria de portar l'etiqueta d'escola d'integració en
referencia a un tipus especial d'escola.

El «Real Decreto» promulgat pel Ministeri l'any 1985 presenta una perspectiva diferent pel que
fa a la implantació de la integració escolar en el territori M.E.C. El Ministeri proposa la transformació
progressiva del subsistema d'educació especial basada en posar en marxa un projecte ampli d'integració.
Aquesta transformació implica proporcionar recursos, arribar a acords amb més sectors socials i educatius
que vegin amb bons ulls el projecte d'integració així com posar en marxa l'avaluació del projecte per
tal d'anar-lo modificant i rectificant (MARcHEsi, 1986).
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Per a l'evolució del sistema un dels requisits és la transformació dels centres d'E.G.B. Des de la
perspectiva del Ministeri, i basant-se en la situació actual de l'educació a Espanya, difícilment es pot
generalitzar la integració.

«porque para que la integración fuera posible se necesitaban unas condiciones mínimas, sin las cuales
era prácticamente imposible el que la integración tuviera éxito. Crear estas condiciones mínimas supone
proporcionar a los centros una serie de recursos que hoy por hoy no tenemos, que el Ministerio no
tiene posibilidad de proporcionar más que a un número limitado» (MARcHEst: 1986, 33).

El procés que segueix el Ministeri és el d'incorporar progressivament al projecte d'integració centres
d'E.G.B. que ho sollicitin voluntàriament quan així ho decideixen la majoria del claustre i dels pares.
D'aquesta manera els pares i els claustres es comprometen a incorporar —any rera any— a preescolar
i a primer curs d'E.G.B. un màxim de dos alumnes per aula amb algun tipus de disminucions per aula.
El Ministeri, de la seva banda, assumeix una sèrie de compromisos: reducció d'alumnes per aula en
les unitats d'integrad& proporcionar mestres de suport; concedir una atenció preferent als equips
psicopedagógics; proporcionar material específic per a poder treballar amb els alumnes; assegurar
l'estabilitat del professorat al centre escolar.

A Catalunya són totes les escoles les que han d'estar disposades a obrir les seves portes a tots els
nens; un cop els hagin acollit, analitzaran les seves dificultats i sollicitaran ajuts si tenen algun alumne
que presenti una problemàtica especifica. Des d'aquesta perspectiva entenem que a Catalunya no es parli
de nens en integració. Teòricament tots els nens han de ser acceptats i de tots els nens han d'avalaur-
se les necessitats individuals, i a tots els nens seis ha d'intentar oferir els mitjans per a què desenvolupin
la seva personalitat i les seves capacitats.

D'altra banda, el Ministeri opta per una implantació gradual de la integració a través d'un pla de
vuit anys. Un equip avaluador de la integració porta a terme el seguiment del procés d'implantació de
la integració. El Departament d'Ensenyament opta, en canvi, per anar experimentant la integració de
nens deficients a la vegada que es practica a les escoles.

IV. LA INTEGRACIÓ ESCOLAR COM A INNOVACIÓ

Hem vist l'evolució progressiva de la concepció de l'Educació Especial experimentada a l'Estat
espanyol: després d'un llarg període en el qual la segregació ha marcat les pautes a seguir en l'educació
dels disminuïts l'acceptació de la filosofia de la integració s'ha manifestat en una sèrie de lleis encaminades
a aconseguir la transformació de les pràctiques educatives tradicionals obrint les escoles ordinàries als
nens que presenten disminucions.

Calen molts recursos per possibilitar l'educació diferenciada a les aules ordinàries; només d'entrada
s'ha de disposar d'un professorat adient, de personal especialitzat que orienti el professorat d'aula
ordinària, de dotacions especials de material didàctic..., i sovint és necessari adaptar l'estructura física
de les escoles a les necessitats dels alumnes integrats. Al costat d'aquests i altres factors de caràcter
igualment estructural, cal tenir present que es fa necessària l'organització del seguiment i avaluació
continua del procés.

En el plantejament del Departament d'Ensenyament la implementació de la integració suposa
quelcom més que un canvi estructural en el sistema educatiu, ja que implica no només la redefinició
del nivell o subsistema d'educació especial sinó l'oferiment als nens deficients d'un lloc escolar i dels
mateixos recursos que gaudeixen els altres infants en una educació individualitzada que respongui a les
seves necessitats educatives especials. Es tracta per tant d'una integració funcional, que depassa la
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integració física i social o la simple inserció d'infants deficients a l'escola ordinaria. Per les seves
implicacions nosaltres la considerem una innovació (com GARCÍA PASTOR-ORCASITAS: 1987; BLANCO i
altres: 1987; ILLÄN: 1988), partint de la concepció de GONZÁLEZ-ESCUDERO:

«Hablaremos fundamentalmente de innovación, refiriéndonos con ello a la serie de mecanismos y
procesos más o menos deliberados y sistemáticos por medio de los cuales se intenta introducir y
promocionar ciertos cambios en las prácticas educativas vigentes... Así pues, nosotros utilizaremos el
término innovación para referirnos a dinámicas explícitas que pretenden alterar las ideas, concepciones,
metas, contenidos y prácticas escolares, en alguna dirección renovadora de lo existente. A todo ello debe
subyacer una filosofía de base que legitime en alguna medida la dirección de la renovación, que dé sentido
a las modificaciones propuestas y que sea congruente con una visión del cambio en la que éste no quede
justificado por sí mismo» (1987: 17).

Els trets característics de la integració escolar coincideixen amb les característiques de la innovació;
així, la necessitat de l'existencia d'una filosofia previa s'evidencia en la confluència dels factors socials,
psicològics, educatius que generen els quatre principis fonamentadors de la integració escolar. Aquesta
filosofia és la que sustenta i dirigeix les mesures a emprendre per a la superació de la segregació.

Igualment, la introducció d'infants amb deficiències a les aules ordinàries suposa una transformaci6
de la practica escolar, així com es reconeix la natura processual de la integració.

Tota introducció d'una innovació en el món educatiu i escolar demana un estudi previ de la realitat
que serveixi per conèixer quin és el context on aquesta innovació s'haurà d'aplicar i, a la vegada, establir
quins elements cal tenir presents a l'hora de pensar en un programa adequat per desenvolupar el procés
d'integració. També cal pensar en com es farà l'avaluació d'aquests programes. Aquesta ha de planificar-
se d'una manera sistemática per tal que els seus resultats serveixin per orientar el procés d'introducció
de la integració escolar. La necessitat d'aquesta • avaluació queda justificada si partim de la base que cal
que la innovació s'adeqüi a una realitat concreta. Per això cal dur a terme un seguiment sistemàtic del
procés tant des de l'àmbit escolar com des de la resta d'àmbits que es veuen implicats en el procés
d'integració. És grades a aquesta avaluació que podrem dir si realment el procés és l'adequat o bé si
és necessari fer-ne modificacions i així mateix determinar quina ha de ser la direcció d'aquests canvis.
Com afirma Molina (1987, 10).

«Una innovación educativa, como es el caso de la integración en la escuela ordinaria de los alumnos
con necesidades especiales, es una reforma a ciegas si no se avalúa, es decir, si no se indaga o se investiga
cómo y bajo qué condiciones se lleva a cabo, qué modificaciones produce en el sistema escolar y en los
procesos instruccionales del aula, y qué repercusiones tienen sobre el desarrollo y el aprendizaje de los
escolares.»

L'objectiu del nostre treball és apropar-nos al coneixement de les condicions en qué es porta a terme
la integració a partir d'algunes de les variables que fan referència al propi professor i de l'anàlisi de
la percepció dels professors d'algunes de les condicions que afecten la seva practicqa educativa —com
ara el suport institucional i la pròpia formació.

La necessitat de considerar el centre escolar com a unitat d'anàlisi del procés d'innovació (GoNzAL.Ez-
ESCUDERO, 1987; MARÍN-RIVAS, 1984) fa que haguem de remarcar la importancia que, dins d'aquest,
revesteix la figura del professor com a agent de canvi. Així, diverses fonts coincideixen en considerar
fonamental la figura del professor en la implementació d'un procés d'innovació:

«Resultaría difícil introducir una innovación compleja que requiera cambios de conducta y de
mentalidad sin tener en cuenta el poder de la cultura escolar y de los profesores para conformar las
prácticas reales de la enseñanza» (GONZÁLEZ-ESCUDERO, p. 26).
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És interessant ressaltar que el Ministeri d'Educació manifesta la mateixa opinió, en el «Libro

Blanco»:

«Las innovaciones educativas no se abren paso por sí solas. Son promovidas y llevadas a término
por grupos concretos de personas. Estos grupos han de hallarse activamente interesados y comprometidos
en la innovación. Los profesores no pueden ser meros receptores o aplicadores de innovaciones elaboradas
por otras instituciones, sea por la Administración educativa, sea por expertos. Nadie puede arrogarse,
por consiguiente, el exclusivo protagonismo de la innovación educativa: ni la Administración pública,
ni los expertos curriculares, ni los Movimientos de Renovación Pedagógica. Entre éstos y el profesorado
deben establecerse unas relaciones interactivas complejas, que constituyen el verdadero motor de la
innovación» (M.E.C.: 1989a, 266).

Es reconeixen uns factors que incideixen en l'actitud i bona disposició del professor respecte una

innovació: la informació i la preparació:

«El establecimiento de una corriente informativa resulta de vital importancia en los momentos
iniciales de cualquier proyecto si se pretende conseguir una auténtica colaboración por parte de quienes
deben desarrollar la innovación» (ILLÄN; 1988: 40).

GARCÍA PASTOR-ORCASITAS comparteixen aquesta opinió, des d'una perspectiva critica:

«La búsqueda de comunicación entre investigadores y prácticos para adaptar la educación y mejora
de las relaciones interprofesionales para delimitar los tipos de trabajos necesarios en las escuelas, parecen
señalarse como orientaciones que deben ser tenidas en cuenta. Se entiende, además, que las propuestas
para un desarrollo futuro deben partir de los contextos donde se desarrolla la enseñanza, una vez
evidenciadas las limitaciones implícitas en las reformas proyectadas desde las instancias políticas» (GARCÍA

PASTOR-ORCASITAS: 1987, 11).

Quant a la preparació del professorat, tant ILLÄN com MORENO la consideren imprescindible per

a l'èxit d'un procés innovador:

«La preparación para el cambio se convierte en un requisito imprescindible si entendemos que todo
cambio exitoso conlleva el aprendizaje de cómo hacer algo nuevo (...) La formación y perfeccionamiento
de los profesores se constituye en una condición indispensable para el cambio» (InAN: 1988, 41).

«Las reformas educativas serán una realidad si el profesor está capacitado tanto para producirlas
cuanto para aplicarlas. La formación del profesorado es el problema clave de toda reforma educativa.
Para que cualquier innovación introducida en el sistema educativo pueda ser llevada a la práctica, es
necesario contar de antemano con el profesorado idóneo» (MoRENo: 1978, 119).

Partint de la consideració de la integració escolar com a una innovació i acceptant per a aquella
les característiques principals que els diferents autors distingeixen en qualsevol procés innovador, la figura
del professor esdevé fonamental en la implementació del procés d'integració. Reconeixem com a variable
clau en la figura del professor la seva formació, ja que aquesta contribueix no només a capacitar-lo
tècnicament pel seu treball amb nens en integracio sinó que incideix en el fet de manifestar una actitud
més positiva envers la integració.

Diversos autors deixen constancia de la relació existent entre la preparació del professorat respecte
a la integració i les actituds que manifesten envers la mateixa:

«Si se acepta la suposición de que las actitudes de los profesionales de la educación son críticas para
el éxito de los programas de integración, una pregunta importante que necesita respuesta es ¿por qué
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se ha encontrado que hay muchos profesores que tienen actitudes desfavorables hacia la integración?
Una razón posible para su pesimismo es que los profesores de clases normales pueden sentirse incapaces
para tratar los problemas de los niños mentalmente retrasados» (CORMAN-GOTTLIEB: 1987).

«Si se pretende que el profesor de clase regular se haga cargo de los niños excepcionales en su
clase, éste habrá de ser preparado para que sus primeras experiencias de trabajo con estos niños sean
con auténtico conocimiento de cuál es su papel a desarrollar dentro del proceso integrador y llegue a
aceptar al niño excepcional con todas sus limitaciones. De no ser así, el profesor puede llegar a mostrar
una actitud negativa hacia estos niños e incluso llegar a considerar inviable cualquier intento de
integración» (ILLÄN: 1986, 11).

«... es evidente que un primer requisito para que el niño con déficit se integre es su aceptación
en los ambientes ordinarios de enseñanza y, en este sentido, existe un estado general de desconocimiento
que hace referencia tanto a la falta de información sobre las posibilidades de los niños con déficit, como
a la falta de formación de los participantes en los procesos de integración» (GARCÍA PASTOR-VILLAR: 1987,
106).

Els tres autors reconeixen la importancia que l'actitud positiva del professorat envers la integració
comporta per a l'èxit de la mateixa, i la influència que una adequada formació exerceix sobre la
manifestació de les actituds.

En un recent estudi ILLÄN (1988) relaciona la percepció d'èxit per part del professorat amb la
disponibilitat de serveis de supon i la formació que es compti:

«... la percepción de éxito se encuentra íntimamente relacionada con la disponibilidad de servicios
de apoyo y con el soporte de una adecuada formación. A su vez, la percepción de éxito expresada por
el profesorado a la hora de enfrentarse a las necesidades educativas de sus alumnos integrados ejercerá
una influencia notable, no sólo en su actitud general hacia la filosofía de la integración sino en su mayor
disponibilidad, expectativas de éxito y participación en experiencias educativas en las que se contemple
la ubicación dentro de un mismo contexto de enseñanza a alumnos normales e integrados» (p. 47).

Formació del professorat, actituds, experiència, satisfacció, valoració del supon que rep, valoració
de la mateixa practica educativa per part del mateix professorat, constitueixen variables relacionades
l'anàlisi de les quals ens aproparà al coneixement de com s'està portant a terme la integració. A partir
d'ara ens centrarem en l'esrudi de la formació del professorat, variable que com hem vist té una
importancia clau en la implementació de qualsevol innovació educativa i que esta íntimament relacionada
amb altres aspectes determinants del procés innovador.

V. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

.1. Introducció

Hi ha unanimitat entre els diferents autors en considerar la formació del profesorat com un continu
en el qual la formació rebuda en l'Escola de Mestres en constitueix només una fase inicial. Es concep
la formació permanent com una parcella inqüestionable en la preparació, actualització i perfeccionament
del professorat per a la realització de les tasques requerides a la professió docent:

«La conceptualización de unidad de la formación del profesorado es hoy una constante sin fisuras.
La formación del profesorado comprende la formación inicial y la formación permanente del profesor,
formando ambas un único sistema de formación» (GARCÍA SUÁREZ, 1988: 37).
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Els canvis produïts en els camps de la ciència i la cultura, les innovacions tecnològiques, són algunes
de les causes inherents a l'estructura socioeconómica que invaliden la antiga suficiència d'una formació
inicial en el desenvolupament de la majoria de les professions. Aquesta transformació de la ciència i
la cultura contemporanea incideix de forma concreta en la professió docent provocant la revisió continua
dels c-urricula i les estratègies d'ensenyament-aprenentatge (MONTERO: 1987a, 8; ANTÚNEZ et al.: 1987,

27) que demanen als professors una permanent readaptació.
Però la necessitat d'una formació continua en els professionals de la docència prové també d'altres

factors; MONTERO (1987a: 9) reconeix els següents:

— La insatisfacció experimentada per la majoria del professorat respecte a la formació inicial
rebuda.

— La millora de la qualitat del Sistema Educatiu, que demana la millora del professorat.

En un àmbit més concret SAHUQUILLO (1988: 80) determina uns aspectes introduïts pel projecte
de reforma a l'Estat espanyol que repercuteixen en les funcions a exercir pel professorat, demanant
una formació específica:

— L'extensió de l'ensenyament obligatori fins els 16 anys exigeix al professor la necessitat d'establir
un equilibri entre comprensivitat i respecte a les diferències individuals.

— El plantejament curricular obert considera el professor com un autèntic professional de l'en-
senyament comportant que l'equip docent de cada centre educatiu realitzi la concreció curricular depenent
de la seva particular situació educativa.

Juntament amb aquests factors, podem afegir d'altres raons que aboguen per a una formació

permanent del professorat provinents de l'àmbit que estudiem: la integració escolar. Hem vist que la
línia seguida per la implementació del ¡Drocés d'integració a Catalunya implica en el seu desenvolupament
la totalitat del professorat: tant els mestres d'Educació Especial com els professors d'aula ordinaria de
tots els nivells educatius, ja que tots ells tenen la possibilitat de treballar, en un moment o altre, amb
nens deficients integrats a l'aula. Així ho expressa MOLINA GARCÍA (1981, 29):

«Si se admite que el principio de normalización debe ser convertido en una realidad mediante la
integración escolar en las aulas ordinarias de todos o la mayor parte de los deficientes mentales, entonces
la batalla habría que darla en la formación de todos y cada uno de los futuros profesores de enseñanza
básica, independientemente del nivel a que vayan a dedicarse y de la especialidad escogida.»

També García García assenyaya el canvi estructural i d'actituds que suposa l'acceptació dels principis
de normalització, integració i individualització en l'educació de l'alumne amb deficiències. Aquests
principis més el sectoritzaciä suposen un repte per l'escola «tradicional, transmisora, homogeneizadora,
competitiva, incapaz de tolerar en su seno la diversidad del alumno diferente» (GARCÍA GARCÍA: 1986a,
59). Davant d'aquest nou tipus d'escola que sorgeix a partir del moment en qué s'admeten els principis
de la integració escolar del nen deficient es fa necessari el replantejament del que ha estat fins avui
la formació del professorat. La construcció d'una escola capaç d'admetre la diversitat dels seus alumnes
i alhora capaç de treballar positivament per a la seva integració comporta un repte pel professorat que
es constitueix en agent principal d'aquest canvi. De la competència del professorat en dependrà en gran
mesura el treball que es realitzi en la integració escolar. El tractament adequat dels infants amb necessitats
educatives especials en el marc de l'aula ordinaria requereix dels professors regulars uns coneixements
en educació especial (trets característics de cada deficiència, metodologies d'intervenciä educativa ade-
quades a infants amb necessitats especials...), que, en la majoria dels casos, no van ser contemplats en
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la formació inicial, i un règim de treball en estreta coordinació interprofessional (entre mestre d'educació
especial, mestre d'aula ordinària i la resta d'especialistes que poden intervenir: logopedes, professionals
dels EAPs o altres equips psicopedagògics...), que es converteix en una necessitat nova però inexcusable
en el moment en qué la integració escolar passa a ser una realitat.

Els requisits d'una òptima educació per aquests infants demanen una adequada formació del
professorat: tant una formació de base sòlida com una urgent i efectiva formació en servei del pro-
fessorat.

V.2. Terminologia i conceptes

En el nostre àmbit el terme habitual que fa referencia a la posada al dia cultural i científica dels
ensenyants i el perfeccionament del professor en qualsevol nivell d'ensenyament és el de Formació
Permanent (ANTÚNEZ et al: 1987, 28; IMBERNON: 1987; GARCÍA SUÁREZ: 1988). GARCÍA SUÁREZ (1988,
40) distingeix, seguint LANDSHEERE (1977, 35), dos components de la formació permanent: el perfec-
cionament i el recicbtge. El primer va dirigit a la revisió i renovació de coneixements i habilitats
prèviament adquirides, determinat per la necessitat d'actualitzar els coneixements deguda a diversos
factors. El segon constitueix el procés educatiu dirigit a resoldre les mancances greus en la formació
o a fer front a situacions de canvi radicals en el sistema educatiu. Pensem que les exigències de la
introducció de la integració escolar en el nostre context demana dels professionals de l'educació tant
el perfeccionament com el reciclatge, perquè cal tant actualització i revisió dels coneixements ja adquirits
com l'adquisició de nous coneixements específics que requereix la introducció d'una innovació en el sistema
educatiu.

Un altre terme, emprat a l'àmbit anglosaxó i defensat per MONTERO (1987a; 1987b) és el de Formació
en Servei. Nosaltres també el preferim perquè pensem que delimita més clarament la formació rebuda
un cop obtinguda la titulació facultativa per exercir la docencia. Per contra, l'expressió Formació
Permanent arrenca en el moment que comença la formació de base o inicial. Així, la Formació Permanent
comprendria tant la formació de base com la formació rebuda un cop completada la formació inicial
—Formació en Servei.

Tot i reconeixent la unitat en la formació del professorat poden marcar-se unes etapes o nivells;
en primer lloc, partim d'una formació de base o formació inicial que és impartida en les Institucions
de Formació del Professorat. A continuació, i en l'àmbit de la formació Permanent del professorat, GARCÍA
SUÁREZ (1988, 43) distingeix quatre nivells que poden considerar-se com una formació bàsica: el primer
nivell està dirigit a cobrir les deficiències de la formació inicial; el segon a l'adequació dels professors
davant els canvis produïts pel Sistema Educatiu; el tercer es dirigeix a l'adaptació que es produeix en
el professor per a canvis de lloc de treball, d'especialitat...; el quart nivell comprèn la formació rebuda
per mitjà de seminaris, equips de treball..., que tenen per fundó activitats sobre investigació o l'aprofundir
en aspectes concrets de la tasca professional.

ANTÚNEZ et al (1987: 29-30) reconeixen dues etapes bàsiques en la Formació Permanent del
professorat: un primer tipus de formació permanent, anomenat període d'iniciació, en el qual el mestre
rep informació dels seus companys i se li possibilita l'assistència a cursets o xerrades de temes bàsics
psicopedagògics. La segona etapa és la de perfeccionament o de veritable formació permanent, en la
qual els ensenyants, mitjançant tècniques de seminaris i preferentment en una determinada zona han
d'intercanviar-se experiències i experimentar tècniques noves.

Un i altre coincideixen en atorgar als primers temps de formació permanent la fundó de completar
la formació inicial: l'anàlisi i comprensió global de situacions de formació i la pràctica pedagògica que
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demanen. Igualment els dos autors atribueixen a les darreres etapes de formació permanent l'aprofun-
diment en estratègies educatives i la investigació de noves tècniques.

Tot seguit ens centrarem en l'anàlisi de la formació inicial, tant dels mestres d'aula ordinària com
dels especialistes en Educació Especial. Partint d'una descripció de les funcions atribuïdes al professor
exposarem el perfil de professor proposat pel M.E.C., així com les propostes de formació i de educació
especial aportades per diferents professionals. Acabarem amb la proposta de formació del Ministeri
d'Educació, contrastant-la amb la dels grups experts i organització de la formació del professorat a
diferents països.

V.3. Formació inicial: objectius

Diferents autors ens parlen sobre què és el que ha de proporcionar als futurs professors la formació
inicial. Per Giné:

«La formación inicial del futuro tutor, sobre todo para la enseñanza obligatoria, debe partir de que
el marco en el que va a desarrollar su labor será una escuela más atenta a su función social y educativa
de favorecer el desarrollo de todos los alumnos y alumnas. En consecuencia, debe plantearse el logro
de competencias, tanto en la identificación de las necesidades educativas especiales (un modelo educativo
tendente a identificar las ayudas pedagógicas) como en los aspectos básicos de la organización de la
respuesta educativa (estrategias y organización de la clase, desde la perspectiva de la diversidad) y en
las adaptaciones curriculares (proceso de enseñanza y aprendizaje, diferencias en el estilo de aprendizaje
de los alumnos, metodologias y estrategias, etc.) (GINÉ: 1988, 64).

GARCÍA GARCÍA (1986b) proposa com a objectius de la formació inicial del professorat els de
proporcionar coneixements, tècniques, metodologies, habilitats, per poder enfrontar-se a situacions reals
de l'escola i als alumnes concrets, i el de crear actituds positives vers la necessitat de formació continua
durant tota la vida professional. S'apunta aquí, per tant, el lligam entre la formació inicial i la formació
permanent. La formació inicial no constitueix un període de formació acabat, complet en si mateix, sine)
que ha de ser un període de formació d'actituds, no solament vers l'escola i la tasca professional que
en un futur desenvoluparan dintre del marc escolar, sinó també de formació d'actituds respecte a la
pròpia formació, entesa com una formació continuada al llarg de tota la vida professional. Fierro afe-
geix que:

«La formación profesional, cada vez más, ha de ser una preparación para el trabajo multiprofesional,
en equipo interdisciplinar. Ha de ser una formación que permita y que lleve a integrarse en un equipo
donde participan otros profesionales. (...) este equipo consta de tres piezas esenciales: el profesor ordinario
de E.G.B., el profesor de apoyo y el que —en sentido estricto— suele denominarse equipo multiprofesional
o psicopedagógico» (FIERRO: 1986, 23).

Si professor ordinari, professor de suport i equip psicopedagógic formen el grup de professionals
implicats en el treball d'integració dels nens deficients a l'escola, és evident que caldrà preguntar-se quin
tipus de formació hauran de rebre tots aquests professionals. Fierro manifesta que:

«Todo profesor de un aula de alumnos integrados —y a la larga, en definitiva, todo profesor de
E.G.B. puestp que la integración ha de pasar a constituir la regla, no la excepción de E.G.B.— necesita
de conocimientos básicos al menos en: dificultades de aprendizaje, circunstancias que favorecen el retraso
escolar, indicadores de problemas serios escolares o de personalidad, competencia para manejar las
relaciones dentro del grupo-clase» (FIERRo: 1986, 23).
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El que remarca l'autor anterior és que tot professor d'E.G.B. haurà de tenir una sèrie de coneixements
sobre educació especial i haurà de desenvolupar una sèrie d'aptituds que el capacitin per descobrir les
necessitats educatives dels seus alumnes.

Però és el mestre de suport o d'educació especial el que té un camp d'actuació més ampli i més
complex perquè pot abarcar tota intervenció educativa, preventiva i terapèutica que requereix una atenció
especial per aconseguir l'objectiu establert:

«Esta intervención puede ser directa o indirecta según se refiera a tratamientos específicos, actividades
de integración.., o bien acciones de asesoramiento, supervisión, seguimiento (evaluación, diagnóstico,
orientación...) enmarcadas en distintos campos de actuación referidos al sujeto que precisa una atención
especial» (GARANTO; AMORÓS: 1987, 19).

Les necessitats bàsiques de formació del professor d'educació especial han de deduir-se tenint presents
els àmbits d'actuació d'aquests professionals.

Per Giné, l'àmbit d'actuació o funció del professor d'educació especial, així com la de tot pro-
fessor, és:

«estimular y potenciar el óptimo desarrollo de los alumnos, organizando las situaciones de aprendizaje,
con una concepción interactiva de los distintos elementos: alumnos, profesor, grupo-clase y entorno. Es
evidente que el profesor de apoyo, en concreto, va a desempeilar esta función a menudo en una situación
de colaboración con otro profesor...» (GINÉ: 1988, 66).

MONEREO (1988: 55) assenyala, seguint Soresi (1982) tres tipus d'activitats que han de ser dominades
pel mestre de suport habilitat per detectar i analitzar els primers indicis de dificultats d'aprenentatge,
capacitat d'intervenció sobre les diverses àrees funcionals i cognocistives i una sèrie de tècniques
reeducatives que li permetin d'actuar en múltiples parcelles. Pensem però que aquestes activitats les
ha de poder realitzar el mestre d'aula ordinària —sense oblidar el suport que li ha de facilitar el mestre
d'Educació Especial— per tant, cal que es doni al mestre regular els recursos que possibilitaran el seu
treball en la práctica de la integració.

Pensem que aquesta formació en continguts específics d'Educació Especial ha de ser tant teórica
com pràctica i s'ha de dirigir a la totalitat del professorat, sigui quina sigui la seva especialitat, donat
que, almenys en el territori que depèn del Departament d'Ensenyament, tots els professors poden trobar-
se amb nens en integració a les seves aules.

Al costat d'aquests aspectes tècnics, es reconeix la necessitat de que la formació del professorat es
dirigeixi a facilitar un pensament obert i crític, una constant reflexió sobre el fet educatiu; una de les
finalitats bàsiques que ha de revestir la formació dels educadors la constitueix el desenvolupament de
les bases del coneixement, la investigació i l'experiència práctica amb objectius clars i delimitats, com
a punt de partida clau per a l'expansió profitosa del coneixement professional (PARRILLAS: 1987, 97).

La práctica i la reflexió sobre la mateixa s'han de considerar l'eix del curriculum en la formació del
professor (PÉREZ: 1988, 10).

Amb tot el que hem dit podem concloure que un dels factors essencials en els que cal incidir per
aconseguir l'èxit del procés d'integració és la formació del professorat. Els diferents autors posen de
relleu els requisits o objectius que ha d'acomplir la formació inicial: per un costat ha de proporcionar
una sèrie de competències que van des de la identificació de les necessitats educatives del nen fins a
l'organització de la classe, passant pel coneixement de tècniques i metodologies d'intervenció. Esdevé
especialment important la preparació pel treball interdisciplinar. A més, la formació ha de potenciar
el pensament crític, la reflexió constant sobre el fet educatiu. Aquesta constitueix condició imprescindible
per a que el furur mestre sigui capaç de percebre les seves pròpies necessitats formatives. La formació
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inicial ha d'ajudar a crear en els futurs professors una actitud altament positiva vers el propi perfec-
cionament. Això últim perquè la realitat ens mostra que a les escoles hi ha els mateixos mestres que
abans de començar la integració. Ens preguntem, seguint

«Qué es lo que ha cambiado en la educación ordinaria para que ahora consideremos capaces a estos
profesores de hacerse cargo de los niños deficientes? ¿Qué cambios se han producido en la enseñanza
regular para considerarla ahora válida para aquellos niños que antes fueron rechazados?» (ILLÄN:
1986, 8).

Constatada la necessitat d'una formació continua i un tractament dels aspectes d'educació especial
en els curricula de base dels mestres d'aula ordinària i d'educació especial, analitzarem tot seguit les
característiques del perfil del professor d'ensenyament obligatori i d'educació especial dissenyat pel M.E.C.
a la llum de la nova ordenació del Sistema Educatiu a l'Estat espanyol.

V.4. Formació Inicial del Professorat i Reforma Educativa

El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo presenta un perfil de professor les
característiques principals del qual és la de ser organitzador i mitjancer entre l'alumne i l'objecte de
coneixement. La tasca de tot professor ha d'orientar-se vers l'estimulació del potencial de desenvolu-
pament de cada un dels alumnes. Concretant una mica més quin ha de ser el perfil desitjable del docent
ens diu que:

«Es el de un profesional capaz de analizar el contexto en que se desarrolle su actividad y de planificarla,
de dar respuesta a una sociedad cambiante y de combinar la comprensividad de una enseñanza para
todos, en las etapas de educación obligatoria, con las diferencias individuales, de modo que se superen
las desigualdades pero se fomente, al mismo tiempo, la diversidad latente en los sujetos. En resumidas
cuentas, el perfil de un profesor con autonomía profesional y responsable ante todos los miembros de
la comunidad interesados en la educación» (M.E.C.: 1989a, 210).

Deixant de banda el que pugui tenir d'utòpica aquesta afirmació sobre quina ha de ser la tasca del
docent, el que a nosaltres ens interessa recollir és el fet que es reconeix la necessitat de fomentar la
diversitat dels subjectes. Es diu que cal un ensenyament atent a aquesta diversitat, ensenyament que
han d'impartir uns professors que, com a conseqüència de la funció que se'ls atorga hauran de rebre
una formació coherent amb el que d'ells s'espera. Assolir un perfil de professor amb autonomia
professional i responsable davant de tots els membres de la comunitat és un objectiu difícil d'aconseguir,
però no deixa de ser un punt de referència al qual s'ha d'intentar arribat mitjançant diversos camins;
és evident que la formació en constitueix el principal.

Un altre aspecte important al qual es refereix el Libro Blanco és el referent als tipus de professors
que es necessitaran, és a dir, les especialitzacions:

«La introducción o ampliación de figuras docentes en el sistema educativo, como el profesor de apoyo
para la educación especial integrada, los profesores orientadores, los asesores de formación y desarrollo
curricular, o los profesionales de los equipos interdisciplinares de apoyo, exige igualmente el desarrollo
de programas facultativos que cualifiquen a todas estas personas para el desempeño de sus funciones
específicas» (M.E.C.: 1989a, 210).

Així, a més dels professors de les aules ordinàries, hauran de formar-se especialistes en educació
especial, en orientació educativa, en disseny curricular... El problema rau, a partir d'aquí, en saber quin
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tipus de formació, quines característiques ha de tenir aquesta formació i on ha d'implantar-se per tal
d'aconseguir els diversos tipus de docent que es necessiten. Gimeno veu dificil d'assolir aquestes fites
amb poc temps:

«La formación de profesores de E.G.B. en España tiene ahora que abordar las necesidades de
profesores generalistas para que impartan docencia en todas las áreas del curriculum, al tiempo que han
de preparar la especialización para tareas especificas de la segunda etapa, para cubrir así la enseñanza
de niños hasta los 14 años, y todo ello en un espacio de tiempo de tres años. Con esto sucede que ni
se forma al generalista ni tampoco al especialista. Además debe cubrirse una especialidad de educación
especial (GIMENO: 1988, 47).

José Gimeno va ser el president del Grup XV, grup creat pel Consell d'Universitats, encarregat
d'estudiar i elaborar propostes de formació del personal docent i altre tipus de personal relacionat amb
l'educació.

V.5. Propostes de Formació Inicial del Professorat

En relació a la formació del professorat d'educació especial i del professorat en general no hi ha
univocitat quant al que podríem anomenar organització d'aquest tipus de formació. Així, MOLINA GARCÍA
(1981) es mostra partidarti d'una carrera de dos cicles: un cicle de tres anys de durada de caire teòric
que inclouria un nucli d'assignatures d'educació especial, i un segon cicle de dos anys bàsicament pràctic,
en el qual s'alternarien les practiques a les escoles amb seminaris d'orientació didàctica i amb possibles
especialitzacions, com per exemple Pedagogia Terapèutica. Hi ha, però, qui considera innecessari
augmentar el nombre de cursos i la separació en cicles diferents de la formació básica i l'especialitzada.
Aquest és el cas de FIERRO (1986), el qual aboga per una preparació de base en les Escoles Universitàries
de Formació del Professorat d'E.G.B. en la qual s'hi hauria de comptar amb una assignatura obligatòria
d'Educació Especial. Proposa la formació del professor de suport com a formació d'Escola Universitaria
en la corresponent especialitat. D'altra banda, GARCÍA PASTOR (1986) proposa una formació básica
d'educació especial per a tot el professorat i una formació especialitzada a nivell de llicenciatura pels
especialistes en educació especial. Aquesta autora es manifesta partidaria d'un cicle bàsic de formació
amb unes matèries comuns a tots els futurs professors més unes matèries especifiques per a professors
d'educació especial i unes guantes matèries optatives; el segon cicle seria d'especialització, amb matèries
comuns a tots els professors d'educació especial, d'altres obligatòries segons l'especialitat (sords, defi-
ciències mentals, cecs, paràlisi cerebral...) i un conjunt de matèries optatives. Cada cicle estaria dividir
en tres mòduls; l'autora no especifica la seva durada. El nivell de llicenciatura seria requerit per als
professors d'aula de suport, professors d'aula d'educació especial, professors de centres d'educació especial,
pedagogs dels EAPs, pedagogs dels equips socials, educadors d'adaptació social, investigadors en Educació
Especial, etc.

Un altre aspecte a resaltar del que presenten les diverses propostes de formació inicial és el referit
als continguts curriculars. Sobre aquest punt s'observa una major unitat de criteris. Estudiant les propostes
de diversos autors (C.E.M.E.D.E.T.E., 1985; FORTES, 1987; GARANTO-AMORÓS, 1987; GINÉ, 1988) que
han treballat el tema del curriculum de formació del professorat d'educació especial trobem forca
coincidència respecte als tipus de coneixements o habilitats que consideren que ha d'adquirir el futur
professor. Els continguts que aquests autors consideren que ski fonamentals es poden agrupar en cinc
blocs diferents:
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1. Coneixements sobre el desenvolupament normal del nen i les diferències especifiques que
pot presentar. — «Conocimiento sobre el desarrollo del niño y sus diferencias específicas» (FORTES:

1987, 14).
«Aspectos generales sobre el alumno con problemas en el desarrollo. Concepto de necesidades

educativas especiales. Características evolutivas particulares. Dimensiones educativa y grupal de las
diferencias individuales» (GINÉ: 1988, 66).

«Conocimiento del ser humano, de las pautas de desarrollo evolutivo, conocimiento de las alteraciones
de desarrollo o inadaptaciones físicas, sensoriales, psicológicas e intelectuales. Diagnóstico y avaluación
del desarrollo normal y disfuncional» (GARANTo-AMORÓS: 1987, 18-19).

2. Coneixements sobre l'organització del procés d'ensenyament-aprenentatge. — «Bases para el
diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje; recogida de información del alumno; análisis de los términos
de la integración profesor-alumno y grupo clase; estrategias educativas según las necesidades y materias;
recursos didácticos más comunes y cómo generar nuevos recursos; elementos de tecnología educativa
específica» (GINÉ: 1988, 66).

«Conocimientos externos y dominio práctico de toda la metodología y del material didáctico»
(C.E.M.E.D.E.T.E.: 1985, 201).

«Conocimientos sobre las diferentes formas de aprendizaje. Acercamiento a los procesos de
interacción en el aula, a las estructuras de tareas académicas que gobiernan la vida de la clase» (FoRTEs:
1987, 14).

3. Coneixement de l'entorn social. — «Conocimiento del entorno social: dimensión educativa del
medio e integración social de la persona con problemas de desarrollo» (GINE: 1988, 66).

«Dominio del contexto social en el que realiza su trabajo» (FORTES: 1987, 14).
«Necesidad de que el maestro conozca el medio real en el que se desarrolla actualmente la integra-

ción y tome conciencia y actitud delante de la necesidad de revisar profundamente la estructura edu-
cativa actual, adecuándola a las exigencias de una educación integrada y actual» (C.E.M.E.D.E.T.E.:
1985, 201).

4. Coneixements necessaris per a l'adaptació de continguts curriculars. — «Acercamiento (...) a
las posibilidades de adaptación de los contenidos curriculares» (FORTES; 1987, 14).

«Bases para la elaboración de adaptaciones curriculares de acuerdo con las características de los
alumnos» (GINÉ: 1988, 66).

5. Predisposició per al treball interdisciplinar. — «Enfoque interdisciplinar como base de la acción
educativa tanto en la relación con los especialistas del centro como con los equipos psicopedagógicos»
(UNE': 1987, 66).

«Un dominio del contexto social en el que se realiza su trabajo entrando en contacto con otros
profesionales y recursos de la zona, haciendo de la clase un acto comunitario» (FoRTEs: 1987, 14).

A més d'aquests cinc blocs de coneixements en qué coincideixen els diferents autors hi ha altres
continguts que alguns autors consideren importants. Així, FORTES (1987) creu que els futurs professors
han d'aprendre un conjunt d'habilitats que possibilitin la creació d'un alt nivell de confiança en sí mateix
com a professional de l'Educació Especial. Apunta la necessitat d'adquirir els coneixements mitjançant
un procés d'investigació que esdevingui a la vegada procés d'avaluació qualitativa de la formació del
professor.

D'altra banda, GINÉ (1988) assenyala la necessitat que la formació de tot professor contempli uns
continguts que condueixin al coneixement dels serveis existents en relació als alumnes amb necessitats
educatives especials i el coneixement de la legislació i normativa administrativa existent en relació al
tema de l'educació especial.

Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia, Monogràfic Núm. 2, 1989



26 / C VIDAL I XIFRE -J. FULLANA I NOELL - M. PALLISERA 1 DÍAZ

V.6. Marc legal sobre formació del professorat en educació especial

V.6.a. Situació Actual

La Llei d'Integració Social del Minusvalid (1982), el Reial Decret d'Ordenació de l'Educació Especial
(1985, territori M.E.C.) i el Decret d'Ordenació de l'Educació Especial de 1984 a Catalunya no diuen
pràcticament res quant a les condicions en les que s'ha d'impartir la formació del professorat; les
referències que se'n fan són més aviat ambigües: a tall d'exemple el que exposa l'anide 28.2 de la Llei
d'Integració Social del Minusvalid de 1982, comú a tot l'Estat:

«Tot el personal que, a través de les diferents professions i als diversos nivells, intervingui en
l'educació especial, haurà de posseir, a més del títol professional adequat a la seva respectiva fundó,
l'especialització, experiència i aptitud necessària.»

Com que encara no s'ha promulgat cap Decret que reguli els nous plans d'est-udis universitaris no
existeix una normativa clara respecte a aquest tema. En el moment present i durant els darrers anys
aquesta manca de normativa ha conduït a una situació en què el professorat és format, dins de l'Estat
espanyol, amb plantejaments institucionals i curriculars que arriben a ser contradictoris entre sí. Per
exemple, podem trobar models de formació convocats per les administracions educatives de certes
Comunitats Autònomes, o a través de cursos de perfeccionament d'un any de durada pot obtenir-se el
títol de professor d'ensenyament bàsic especialitzat en Educació Especial, enfront d'altres Comunitats
Autònomes en les quals aquesta tasca correspon a les respectives Escoles Universitàries de Formació
del Professorat i en les que els cursos són convocats de forma regular any rera any. Dins d'aquest darrer
model hi ha encara variants, ja que en determinades escoles aquests estudis són a nivell de diplomatura
(tres anys de durada) i en altres són a nivell de postgrau (un o dos anys de durada després de posseir
el títol de professor d'E.G.B.).

V.6.b. Proposta del M.E.C.

El M.E.C. opta per una formació bàsica en Educació Especial comú i obligatòria per a tot professor
d'ensenyament bàsic (educació infantil, educació primaria i educació secundaria obligatòria) i una
especialització voluntaria posterior a la diplomatura —aquesta posició es manifesta al Proyecto de
Reforma de la Formación del Profesorado (abril 1984), Proyecto para la Reforma de la enseñanza (1987)
i Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (1989a). No obstant, en cap dels documents
analitzats el Ministeri d'Educació no fa cap oferta que permeti saber quina sera l'estructura curricular
mínima i obligatòria. MOLINA et al. (1988, 124) diuen que aquesta inconcreció és congruent amb el que
preceptua la Llei de Reforma Universitaria, en el sentit que confereix autonomia total a cada Universitat
en la configuració dels plans d'estudis (art. 3) i només pels títols homologats amb validesa oficial per
a tot l'Estat espanyol deixa al Consell d'Universitats la potestat de configurar el nivell de la titulació
(diplomatura, llicenciatura, etc.). Així, l'article 28.3 d'aquesta hei exposa que:

«Les Universitats, fent ús de la seva autonomia, podran impartir ensenyaments conduents a l'obtenció
d'altres diplomes i títols.»

Segons la proposta del Ministeri, per tant, la formació dels professionals relacionats amb l'educació
dels nens amb necessitats educatives especials hauria de ser duta a terme una vegada els candidats fossin
mestres, encara que resta sense determinar si els estudis encaminats a oferir aquesta formació tindrien
un caràcter de llicenciatura o no. Tampoc no es concreta l'obligatorietat o no d'incloure en els curricula
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de formació inicial del mestre d'aula ordinària matéries especifiques deducació especial, encara que es
reconeix la necessitat que tot professor tingui coneixements d'educació especial.

A continuació exposarem breument les propostes presentades pels grups d'experts nomenats pel
Consell d'Universitats en la qüestió de la formació del professorat.

V.6.c. Proposta dels Grups d'Experts

Segons la informació publicada pel Consell d'Universitats la primera quinzena de març de 1988
la proposta és la següent:

a) Nivell de diplomatura: Professor d'escoles infantils i ensenyament primari (una única titulació),
terapeuta del llenguatge i de l'audició (proposta del Grup 11) i educador social.

b) Nivell de llicenciatura: Llicenciat en educació escolar (especialista en innovació curricular i
organització escolar), llicenciat en psicopedagogia (especialista en la millora dels processos d'ensenyament-
aprenentatge dels alumnes, en la prevenció i tractament de les dificultats escolars i en l'atenció d'alumnes
amb necessitats especials) i professor especialista en transtorns de l'audició i del llenguatge (proposta
del grup 15).

Ens centrem a continuació amb la proposta del Grup 15 sobre noves titulacions. Aquest considera
que un sistema educatiu integrat i de qualitat requereix com a condició un professorat el més homogeni
possible quant als nivells acadèmics exigits per a l'entrada al sistema de formació i quant a la preparació
impartida en el transcurs de la mateixa. Per això recomana prendre mesures per tal de reduir les
diferencies entre les titulacions de tots els professors que imparteixen ensenyament no universitari. D'altra
banda, el Grup 15 considera que els tres cursos de la diplomatura que porta al títol de mestre són
insuficients per formar professors generalistes d'educació infantil i d'educació primària, especialitzant
a la vegada el professorat per a diverses àrees del curriculum de la segona etapa d'E.G.B. i per a l'Educació
Especial. Tot professor d'Educació Especial ha de ser prèviament professor per intervenir en el nivell
corresponent del sistema educatiu. Tanmateix, tot professor d'educació infantil i primària ha d'estar
preparat per treballar amb infants amb deficiències. El Grup 15 no considera adequat, així, que l'Educació
Especial sigui una especialitat dins del curriculum dels professors d'educació infantil o ensenyament
primari com a opció curricular diferenciada; més aviat a un nivell d'iniciació, aquesta formació l'han
de tenir tots els professors, deixant l'especialització per quan, al menys, es tingui la diplomatura que
capacita per a ser professor d'Educació Infantil o Primària (GARCÍA GARCÍA: 1988, 25).

Observem així entre les dues propostes diferencies substancials: per un costat, el Ministeri proposa
la Diplomatura en Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria, i un component de formació
especial comú per a aquests mestres, el Grup XV és partidari de la diplomatura en els casos dels professors
d'escoles primàries i educadors socials. D'altra banda, quant a l'especialització en Educació Especial, el
Ministeri d'Educació proposa que aquesta sigui obtinguda amb caràcter de postdiplomatura una vegada
cursats els estudis de mestre. No especifica, pero, el component curricular d'aquests estudis ni si tindran
o no caràcter de llicenciatura. El Grup XV proposa la llicenciatura en educació escolar (especialitat
d'innovació curricular i organització escolar), psicopedagogia i especialistes en transtorns de l'audició i
del llenguatge.

Caldrà però esperar a la publicació del Pla de Formació del Professorat (presentat juntament amb
el Libro Blanco...) per obtenir informació concreta sobre quin serà el curriculum del mestre ordinari
(i, dins d'aquest, quin serà el component de formació en educació especial) i del mestre d'Educació Especial,
així com la durada i caràcter (llicenciatura o no) dels estudis que condueixen a aquest títol.

Fins aquí hem plantejat la situació actual en què es troba la Formació Inicial del professorat d'aula
ordinària i d'Educació Especial. Donat que, com ja hem dit anteriorment, entenem la formació del
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professorat com un procés d'educació permanent de carácter continu ens referirem tot seguit a alguns
aspectes de la Formació en Servei del Professorat per tal d'oferir un panorama complet de la situació
actual de la formació del professorat a l'Estat espanyol. Pensem que una referència a la Formació en
Servei és de particular importància en el tema que tractem, la integració escolar, tenint en compte que,
mentre encara es debat el curriculum i organització de la formació inicial del professorat, la integració
dels deficients a l'escola és un fet real i constatable a la majoria de les escoles a Catalunya. Cal que
ens qüestionem, així, de quina manera Formació en Servei pot oferir als mestres que treballem en la
integració escolar —tant el mestre d'aula ordinària com el d'educació especial— els coneixements i
habilitats que esdevenen necessaris en la práctica de la integració escolar. Al llarg de les planes següents
exposarem les següents qüestions: diferents models organitzatius de la Formació en Servei, evolució de
la Formació en Servei a l'Estat espanyol, activitats realitzades per la Formació dels mestres que treballen
en la integració escolar en l'àmbit de Catalunya. Acabarem amb la descripció de l'organització de la
Formació del Professorat en tres països que tenen experiència en el treball en la integració escolar, per
tal d'extreure, d'aquesta anàlisi, les orientacions que permetin dissenyar estratègies de formació aplicables
al cas català.

VI. FORMACIÓ EN SERVEI DEL PROFESSORAT

VI Models organitzatius d'estratègies de Formació en Servei

Usem el terme «estratègia» seguint MONTERO (1987b: 59-60), en un doble sentit: com a conjunt
de mitjans apropiats per aconseguir un objectiu —sentit ampli— i com a conjunt d'operacions per
aconseguir una Formació en Servei eficaç. Així podem considerar com estratègia tant les tendències de
Formació en Servei com «la formació centrada a l'escola» o els «centres de professors» com un curs,
un taller, un seminari o qualsevol de les altres concrecions que es poden adoptar en el desenvolupament
de les activitats de Formació en Servei.

Partint d'aquesta concepció la mateixa autora exposa, seguint SCHON (1971) tres models que
coexisteixen en organització de les estratègies de Formació en Servei:

1. Model centre-perifèria: És el predominant, implica l'organització d'estratègies en fundó de les
necessitats de reacomodació del Sistema Educatiu definides per l'Administració Educativa. No es té en
compte la participació del professorat.

2. Model perifèria-periferia: En aquest model la formació en servei s'organitza en fundó de les
necessitats formatives dels professors i escoles, originades per l'exercici professional.

Mentre que en el primer model les necessitats de formació es defineixen en fundó de canvis
curriculars previstos o per les innovacions que en un moment donat interessa adoptar, en el segon la
formació en servei es concep com una estructura capaç d'acollir les demandes provinents de la realitat,
estudiar les seves prioritats i proveir recursos per atendre-les.

3. Model perifèria-centre: Suposa aquest model la confluència dels dos anteriors; la Formació en
servei s'organitza en fundó de les necessitats formatives dels professors i de les escoles. Demana major
implicació del professorat en la seva formació continua suposant una millora de la qualitat de l'ense-
nyament.

En fundó dels darrers models que suposen una revalorització de la práctica educativa i de la decisió
del professor en l'organització de la seva pròpia formació, apareixen unes tendències o corrents de
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formació. Tant IMBERNON (1987), COM ANTÚNEZ et al. i GARCÍA SUÁREZ (1988) reconeixen COM a corrents
destacats en la formació del professorat la Formació Centrada en l'Escola i els Centres de Professors.

La Formació centrada en l'Escola parteix de les següents premises:

1. La Formació en Servei ha de realitzar-se en el lloc de treball del professor o ben a prop
d'aquest.

2. La Formació en Servei s'adreça al professorat individualment concebent el professor com a
membre d'un grup de pertinença (d'un departament, claustre, d'una escola com a organització...).

3. Ha de ser planificada des de les necessitats especifiques plantejades en un context determinat.
4. El professorat ha de participar en la planificació, la realització i l'avaluació de la Formació en

Servei i ha de collaborar amb l'agent extern a l'escola (ANTÚNEZ et al: 1987, 30; IMBERNON: 1987, 48).
Els Centres de Professors constitueixen centres localitzats en zones especifiques on els mestres poden

reunir-s'hi.
Creats per promoure el perfeccionament i el reciclatge del professorat a nivell local —influenciats

per l'experiència dels «Teachers Centres» anglesos—, les funcions dels C.E.P. es concreten en les següents
(GARCÍA SUÁREZ, 1988: 82):

Centres d'INFORMACIÓ aportada per l'Administració.
• Innovacions en curs.
• Projecte d'innovacions.
• Intercanvi d'experiències.
• Activitats culturals.
• Activitats professionals.
• Possibilitats d'actualització.
Centres de DOCUMENTACIÓ.
• Biblioteca.
• Revistes especialitzades.
• Intercanvi de fonts de documentació.
• Préstec de fonts de documentació.

— Centres de DESENVOLUPAMENT CURRICULAR.
• Seminaris.
• Assessorament.
• Ajuda especialitzada.
• Elaboració de materials.
• Intercanvi pedagògic.

— Centres de DIFUSIÓ.
• Experiències de professors o grups.
• Experiències d'alumnes.

— Centres de REPROGRAFIA i EQUIPAMENT TÉCNIC.
• Confecció de materials escrits.
• Elaboració de materials audiovisuals.

— Centres de RECURSOS DE SUPORT.
• Orientació psicopedagógica.
• Equips multiprofessionals.
• Educació compensatòria.

— Centres d'ACTUALITZACIÓ.
• Renovació pedagògica.
• Desenvolupament de cursos, seminaris...
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VI.2. La Formació en Servei del Professorat a Espanya i Catalunya. Evolució

TEJEDOR (1988, 125) reconeix tres models en forganització del perfeccionament del professorat
segons la institució que els generi:

1. Les institucions responsables de la formació inicial.
2. Els organismes creats específicament per a impartir aquesta formació al si de la Universitat.
3. Els organismes creats específicament per impartir aquesta formació al marge de la Universitat.

Els tres models organitzatius es succeeixen en el desenvolupament de la Formació en Servei del
professorat en el marc de l'Estat espanyol. En un primer moment són les Escoles normals les encarregades
d'atendre la Formació en Servei dels mestres. El Decret de 24 de juliol de 1969 dóna pas al segon model
amb la creació dels Instituts de Ciències de l'Educació (ICE.) atorgant-los-hi les següents funcions:

a) La formació pedagògica del professorat, tant en l'etapa prèvia a la seva incorporació a
l'ensenyament com en el seu ulterior perfeccionament.

b) La investigació activa en el camp de les Ciències de rEducació.
L'assesorament tècnic en els problemes educatius.

Amb la finalitat d'assegurar la coordinació entre aquests Instituts es crea el Centre Nacional
d'Investigacions per al Desenvolupament de l'Educació (C.E.N.I.D.E.), que, per Decret de 7 de març
de 1974 es transforma en l'Institut Nacional de Ciències de l'Educació (I.N.C.I.E.) com a organisme
autònom.

La funció de l'I.N.C.I.E. és la programació, organització, realització i supervisió dels cursos que
desenvolupen els diferents instituts de Ciències de l'Educació, amb els que collaboren la Universitat
Nacional d'Educació a Distància, les Escoles Universitàries de Formació del Professorat d'E.G.B. i el
professorat dels diferents nivells educatius.

Els ICEs han anat perdent part de les seves competències a mesura que es desenvolupen els Estatuts
d'Autonomia de les Comunitats Autònomes i s'hi transfereixen competències en matèria d'ensenyament,
i també amb el desenvolupament i aplicació de la Llei de Reforma Universitaria.

Actualment, mentre les Comunitats Autònomes amb competències transferides —Canàries, Cata-
lunya, Galicia, País Basc, Comunitat Valenciana i Andalusia— mantenen els ICEs com una de les
institucions encarregades de la Formació Permanent, al territori M.E.C. es creen els Centres de Professors
com a institució principal de Formació en Servei del Professorat. Amb la creació dels Centres de Professors
(Real Decret 2112/1984 de 14 de novembre) es produeix un canvi en el model d'organització institucional
de la formació permanent del professorat, que es pot enquadrar en el tercer dels models exposats per
TEJEDOR. Els Centres de Professors (CEPs) apareixen, en la seva creació i funcionament, desvinculats
de les institucions que tenen al seu càrrec la formació inicial del professorat. Remetent-nos als models
organitzatius d'estratègies de formació permanent exposats anteriorment seguint a MONTERO, ens trobem
en el cas dels CEP en un model perifèria-centre, ja que per les seves característiques els Centres de
Professors es converteixen en organitzacions que possibiliten al professorat el convertir-se en veritables
protagonistes de la seva formació.

El Ministeri d'Educació exposa, al Libro Blanco para la Reforma Educativa (1989a: 211) la seva
concepció de formació permanent:

«La formación permanente constituye un derecho y un deber de los profesores. En cuanto derecho,
las administraciones educativas favorecerán la participación del profesorado en seminarios, cursos y
programas de formación, así como las licencias por estudios. La propia formación, en todo caso, no debe
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significar para los profesores una sobrecarga horaria de trabajo o un sacrificio económico. Bajo estas
condiciones, la formación constituirá no sólo una oferta a disposición de los profesores, sino un deber
exigible de ellos. Este deber puede concretarse en la obligación de seguir determinados programas
formativos al comienzo de la práctica docente o de la incorporación a determinadas funciones educativas
y, en las condiciones que se establezcan, en determinados momentos de la práctica profesional.»

A partir d'aquesta concepció de la formació permanent del professorat es proposa un model de
formació basat en els següents trets (pp. 213-15):

— Estar basat en la práctica professional del professorat.
— Estar centrat en l'escola: la formació permanent del professorat ha de sorgir principalment a

partir de la reflexió sobre la seva práctica docent.
— Promoure estratègies diversificades en un context flexible: una formació permanent que es

proposa obtenir una professionalització creixent de collectius de docents heterogenis necessita fórmules
diferenciades d'actuació. Calen estratègies diversificades, en les que s'haurà de comptar amb tota mena
d'institucions, públiques i privades, des de la Universitat fins a les empreses.

— El seu carácter descentralitzat.

Aquests trets que han d'orientar la constitució d'un model de formació en Servei del professorat
fonamenten la filosofia dels Centres de Professors, creats amb l'objectiu d'aproximar la formació
permanent al lloc de treball del professorat i de fomentar la seva participació en les activitats for-
matives.

No obstant, la insistència en els Centres de Professors —que depenen directament del Ministeri
d'Educació— no són l'única estructura possible per a la Formació en Servei. El Ministeri, basant-se en
el principi de la descentralització, insisteix en la necessitat que les instàncies que imparteixen formació
permanent siguin múltiples i diverses:

«Las instancias encargadas de impartir la formación permanente y los modos de llevarla a cabo son
y deberán seguir siendo variadas. Entre todas ellas la Administración favorecerá preferentemente aquellas
que permitan una participación activa del profesorado en la planificación de su propia formación y
propiciará estructuras que den cabida a propuestas plurales abiertas que permitan una constante revisión
y reformulación de planteamientos» (M.E.C., 1989b: 109).

En el mateix document el Ministeri afirma que la Universitat s'ha de considerar com una estructura
decisiva, tant en la formació inicial com en la formació en servei del professorat. Els Centres de Professors
han de formar part d'una estructura més àmplia, integrada per institucions públiques que s'ocupen de
la formació del professorat: Departaments universitaris, Escoles Universitàries de formació del profes-
sorat, Instituts de Ciències de l'Educació, i altres associacions o collectius privats o públics.

A continuació, el panorama que presenta a l'Estat espanyol el marc de les institucions i centres
que possibiliten la formació en Servei del professorat (GARCÍA SUÁREZ: 1988, 78).

— Universitat.
• Facultats i Escoles. Departaments.
• Universitat Nacional d'Educació a Distància.
• Instituts de Ciències de l'Educació.

— Administració educativa.
• Centres de Professors (C.E.P.), área del M.E.C.
• Centres de Recursos Pedagògics (C.R.P.), àmbit de Catalunya.
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— Administracions locals.
• Instituts Municipals d'Educació (I.M.E.).
• Altres modalitats.

— Altres institucions.
• Collegis Oficials de Doctors i Llicenciats.
• Moviments de Renovació Pedagògica (M.R.P.).

Al Libro Blanco... el Ministeri d'Educació exposa el calendari de renovació i reforma educatives.
Per al curs 1990-91 es preveuen diverses accions encaminades a la promoció i formació en Servei del
professorat: així, començarà el Pla d'Investigació Educativa per millorar la informació i el coneixement
sobre els processos educatius i afavorir la creació d'equips d'investigació en els que participin professionals
dels diferents nivells educatius; es preveu l'extensió de les llicències d'estudi i de les ajudes als projectes
d'innovació educativa; es donarà suport als Professors d'E.G.B. i als mestres de taller per tal que puguin
avançar en la seva formació universitària, obrint vies de promoció a nivells educatius superiors per als
actuals professors.

En el document Plan de Investigación Educativa y de Formación del Profesorado el Ministeri exposa
novament la seva concepció de la formació en servei com una xarxa formada per diverses institucions
entre les que destaquen com centres dependents del Ministeri els Centres de Professors. Cada Centre
de professors elaborarà el seu Pla de Centre que ha de ser elaborat i dissenyat per l'Equip Pedagògic

del C.E.P. i ha d'inscriure's en el marc del pla Provincial. El Pla de Centre ha de tenir en compte les
necessitats de formació de la zona, així com les del Sistema Educatiu, formulades aquestes últimes per
l'Administració Estatal. Els Plans Anuals prioritzaran els objectius establerts en el Pla Marc de Formació
(M.E.C.: 1989b):

— Donar suport a l'adopció d'un model curricular obert.
— Possibilitar la implantació de noves etapes i modalitats educatives.
— Construir i consolidar la xarxa per la Formació Permanent.
— Formar els professionals de suport als centres educatius.

En el mateix document estan exposades exhaustivament les línies d'actuació que preveu el Pla
Marc.

VI.3. La Formació en Servei del Professorat a Catalunya. Activitats en l'àmbit de l'Educació
Especial

El 1981 la Generalitat de Catalunya assumeix plenes competències en matèria educativa en l'àmbit
no universitari. Des d'aleshores s'han emprès diferents accions en el camp de la formació en Servei
del professorat, totes elles orientades d'acord als següents principis:

— Sectorització de les activitats.
— Afavoriment de la reflexió sistemàtica sobre la pràctica i l'entorn educatiu (Departament

d'Ensenyament, 1986: 25).

ANTÚNEZ et al (1987) agrupen les activitats dirigides a la Formació en Servei del Professorat a
Catalunya en tres grans blocs d'acord amb el seu plantejament i efectes administratius:
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a) Activitats reglades.
b) Activitats no reglades.
c) Plans Institucionals.

Seguirem aquesta classificació per explicar les activitats empreses en Formació en Servei en l'àmbit
de l'Educació Especial.

VI.3.a. Activitats Reglades

S'entén per activitats reglades aquelles que donen lloc a un diploma oficial, ja sigui d'especialitat,
ja sigui de capacitació per impartir una área, una tècnica o una especialització concreta válida per a
l'activitat docent. Una de les principals activitats reglades la constitueix els cursos d'especialització, creats
amb l'objectiu de possibilitar als mestres de plans d'estudis on no es contemplaven les especialitzacions
d'obtenir-les (Ordre DOG de 26/6/83).

L'organització dels cursos correspon a les Universitats; cada Universitat pot encomanar la coordinació
dels cursos als Instituts o Centres de la pròpia Universitat o a altres Institucions.

En !'àmbit de l'Educació Especial s'han organitzat cursos de Pedagogia Terapèutica a Barcelona,
Bellaterra i Girona, i Cursos d'Audició i Pertorbacions del Llenguatge a Barcelona. Des de 1981 fins
el 1985 s'han organitzat 16 cursos de Pedagogia Terapèutica, essent els assistents als mateixos un total
de 785 alumnes. El nombre de cursos d'Audició i Llenguatge ha estat de 5, en el mateix període, i el
nombre d'alumnes 175 (DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT: 1986, 25).

La resolució de 2 d'octubre de 1986 (DOG 776 de 10/12/86) (Annex n.° 12) regula les característiques
generals dels cursos de posttitulació en Educació Especial convocats per les Universitats Catalanes,
establint els continguts mínims del curs d'Educació Especial i el perfil de professor especialista en Educació
Especial en E.G.B. d'acord amb les orientacions del Departament d'Ensenyament. Els continguts són
els següents:

1. El procés de desenvolupament i les alteracions més freqüents en els aspectes següents:
1.1. Somàtics.
1.2. Afectius.
1.3. Relació social.
1.4. Intellectuals.

2. Detecció, valoració i orientació dels alumnes amb problemes en el seu desenvolupament.
Implicacions en el marc escolar i familiar.

3. Bases didàctiques i metodològiques: observació, anàlisi, programació i avaluació.
4. Tècniques i estratègies educatives aplicades a les diferents àrees d'aprenentatge amb relació als

programes de desenvolupament individual i al treball en grup.
4.1. Socialització.
4.2. Llenguatge.
4.3. Càlcul.
4.4. Dinámica.
4.5. Plástica.

5. Projecte pedagògic del centre. Criteris d'organització dels serveis educatius.
6. Anàlisi de la institució escolar.
7. Treball amb els pares.
8. Normativa i criteris de base en Educació Especial.

8.1. Ley 13/82 de Integración Social de los Minusválidos.
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8.2. Pla Nacional d'Educació Especial.
8.3. Circular de 4/9/1981 de la Secretaria General Técnica del Departament d'Ense-

nyament.

Aquests continguts mínims es dirigeixen a possibilitar en el mestre d'Educació Especial el com-
pliment de les seves funcions. El perfil del mestre d'Educació Especial està configurat pels trets bàsics
següents:

a) Disposar de les habilitats adequades per valorar i identificar el grau d'especifitat de les necessitats
educatives que plantegen els alumnes.

b) Conèixer les diferents artes del currículum i disposar d'habilitats per a l'adaptació dels continguts
i els objectius del currículum a les necessitats particulars dels alumnes que li han estat encomanades,
així com facilitar l'accés als objectius esmentats per part de tots els alumnes.

c) Conèixer les característiques de l'entorn familiar i social, per tal de realitzar un millor ajustament
dels objectius a les necessitats dels alumnes, així com ser capaç d'orientar, si s'escau, la família en les
situacions en què sigui necessari.

d) Ser capaç d'organitzar situacions d'aprenentatge.
e) Disposar d'habilitats per establir una bona relació personal amb els alumnes, de manera que

afavoreixi i garanteixi, alhora, el seu desenvolupament educatiu i personal.
f) Disposar d'habilitats per establir relacions, collaborar i participar amb la resta de membres de

la comunitat escolar (mestres, pares).

Remarcar la creació, per Ordre d'l 1 d'abril de 1989, dels Centres de Recursos Educatius per a
Deficients Auditius (C.R.E.D.A.) com a servei educatiu especialitzat que ha de contribuir a donar resposta
a les necessitats educatives dels alumnes amb déficits auditius (Annex n.. 10). Un dels objectius dels
C.R.E.D.A. és la formació en servei del professorat; per això una de les unitats que configuren els centres
de recursos és la Unitat d'Actualització i Formació Permanent. Les seves funcions són:

1. Facilitar la formació permanent i l'actualització dels professionals: logopedes, professors tutors
i altres implicats en l'educació de l'alumne amb déficit auditiu.

2. Donar a conbixer i integrar els progressos i els canvis que necessàriament es produeixen en
les diverses disciplines científiques que convergeixen en aquest àmbit educatiu.

3. Collaborar en activitats de recerca encaminades a donar una millor i més eficaç resposta a les
necessitats que planteja l'atenció educativa de l'alumne amb déficit auditiu.

4. Promoure i coordinar l'elaboració i la difusió de materials i recursos que facilitin el procés
d'ensenyamen-aprenentatge d'aquests alumnes.

5. Garantir la formació i informació als pares o familiars dels alumnes deficients auditius en aquells
aspectes que es puguin considerar pertinents per millorar la resposta de la família a les necessitats
d'aquests alumnes.

6. Organitzar un fons de documentad).

Activitats no Reglades

Es poden considerar en aquest apartat moltes de les activitats organitzades en el marc de la formació
en servei del professorat per diverses institucions. Els objectius prioritaris d'aquestes activitats són:

— Renovació metodològica 'ligada a la pràctica docent dels mestres i professors.
— Reciclatge en continguts i/o tècniques docents.
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La següent taula exposa les activitats coordinades per l'Òrgan Tècnic de Formació Permanent i
Reciclatge d'Educació Especial:

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85

Cursos 21 42 6 21
Seminaris 4 14 16 18
Grups de Treball 1 19 4 4
Xerrades 1 6 5 2

TOTAL 27 81 31 45

(DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, 1986: 25; dades del Servei d'Educació Especial.)

Algunes de les activitats empreses en l'àmbit de la formació en servei del professorat d'Educació
Especial són organitzades per les Escoles d'Estiu, Escoles d'Hivern i els ICE de les Universitats.
Assenyalem alguns dels objectius de les Escoles d'Estiu:

— La programació d'activitats de Formació Permanent del professorat que aportin aspectes
renovadors i estiguin lligades a la realitat concreta dels ensenyants i del medi en el qual exerceixen
la seva professió.

— radequació de l'Escola d'Estiu com a marc d'expressió i lloc de trobada dels mestres i de posada
en comú de les pròpies iniciatives.

— La promoció de l'Escola d'Estiu com a canal de discussió d'alguns aspectes de la política educativa
i com a mitjà per a copsar l'opinió dels ensenyants sobre aquest tema (ANTÚNEZ et al: 1987, 44).

Les Escoles d'Estiu són organitzades generalment pels Moviments de Mestres per a la Renovació
Pedagógica i subvencionades i coordinades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya.

Al costat dels tres organismes que hem assenyalat com a principals focus d'activitats de formació
en servei no reglades figuren d'altres institucions que realitzen diferents actuacions encaminades a la
formació continua del professorat. Entre elles (Diputacions, Universitats, Escoles de Mestres, Organit-
zacions privades...), destaquem la tasca que realitzen alguns ajuntaments.

Com a exemple exposem algunes de les activitats realitzades en el marc de l'Institut Municipal
d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell: durant el curs 88-89 es van endegar, entre altres, els següents
cursos:

a) Curs d'iniciació per a mestres d'aules d'educació especial. Els temes del programa van ser:
1. L'aula d'educació especial com a recurs a l'escola ordinària.
2. Procés de detecció i acolliment dels alumnes a l'Aula d'Educació Especial.
3. Organització i funcionament de l'A.E.E.
4. Material i Bibliografia bàsica a l'A.E.E.
5. Observació i Metodologia de l'observació.

b) Curs seminari sobre la integració dirigit a Tutors d'Aula ordinària, tinguin o no alumnes en
integració i a mestres itinerants. Programa:

1. Introducció a la Integració a l'Escota ordinària.
2. Coneixement del nen amb deficiències. Eines d'observació psicopedagógica.
3. Adequacions curriculars individualitzades. Metodologies.
4. Relació amb les famílies.

c) Integració del nen sord a l'escota ordinària.
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VI.3.c. Plans de Formació Institucionals

El F.O.P.I. (Plans de Formació Permanent Institucionals) és un programa de formació en servei
de professors en una zona geogràfica concreta. S'anomenen Plans Institucionals perquè estan promo-
cionats i subvencionats pel Departament d'Ensenyament, juntament amb la collaboració de:

— Escoles Universitàries de Formació del Professorat: «Sant Cugat», de Sants de Barcelona,
«Blanquerna» i Vic.

— Ajuntament de la comarca.
— Moviment de Mestres.
— Instituts de Ciències de l'Educació.
— Facultat de Pedagogia de la U.B. i Secció de Pedagogia de la U.A.B.

Els seus objectius són:

— Atendre la formació en servei dels mestres en exercici partint de la realitat on es troben. Té
com a característica fonamental el compromís de les diverses institucions que intervenen en el procés
educatiu.

— Trobar una nova via perquè els alumnes de les Escoles de Mestres facin les seves pràctiques;
d'aquesta manera s'entronquen la Formació Inicial i la Formació en Servei.

— Aconseguir una renovació pedagógica de tota la institució docent. Les experiències de Formació
en Servei institucional adreçades a la formació del professorat abracen normalment totes les àrees i cicles
i la gestió dels Centres Docents (ANTINEz. et al: 1987, 39).

Les activitats predominants en aquests plans són els seminaris. Tot seguit, els seminaris realitzats
sobre Educació Especial duts a terme o en procés d'execució:

Comarca/Localitat	 Durada curs	 N. escoles	 N. participants

Cornellà	 17 públiques
	

22

3 privades
Berguedà	 23 públiques

	
5

5 privades
Sta. Coloma de Gramenet	 32 públiques

	
39-45

1 privada
Hospitalet de Llobregat 	 86/87	 11 públiques	 12
Esplugues Llob. i St. Joan Despí	 20 escoles i

5 llars d'inf.	 21-23
Badalona	 86/87	 28 públiques

	
28

(ANTÚNEZ et al: 1987, 49-51).

Les activitats de formació en servei del professorat a Catalunya es basaran a partir d'aquest curs
en el que estableixi el Pla General, elaborat el setembre d'aquest any per la Subdirecció General de
Formació Permanent del Departament d'Ensenyament. Aquest Pla General estableix uns diferents grups
de programes de Formació Permanent:
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— Programes de formació bàsica per a la reforma, que es centren en aspectes de contingut, objectius
curriculars, metodología, recursos i programació. Es preveu que aquests cursos s'imparteixin de manera
descentralitzada i dintre de l'horari laboral dels docents.

— Programes de formació per a la millora de la pràctica docent i adquisició de nous coneixements;
comprenen aspectes de psicopedagogia i formació en diverses especialitats. És en aquest grup de
programes on s'inclou la formació per a l'atenció d'alumnes amb necessitats especials.

— Programes d'especialització segons les necessitats del sistema educatiu (cursos de postgrau
d'educació física, educació musical...).

— Cursos d'especialització per al professorat de secundària en educació tecnològica, ciències expe-
rimentals i idiomes.

— Pla Especial de Formació per a docents d'escoles infantils.

El Departrament d'Ensenyament segueix la mateixa tendencia que el Ministeri d'Educació en basar
l'estructura de la formació en servei en el principi de descentralització; aquest principi es plasma en
la consideració del centre educatiu com a lloc adient per l'actualització i perfeccionament dels professors.
Segons el document La Formació Permanent del Professorat (DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, octubre
1989) les funcions que ha de desenvolupar cada centre educatiu són les següents:

— Informar de l'oferta de formació en servei que pugui afectar el centre en conjunt o algun dels
seus integrants en particular. Aquesta oferta pot dividir-se en diferents nivells: per al centre especí-
ficament, a la zona o en general.

— Collaborar en la detecció de necessitats especifiques de formació del centre. Concreció de les
demandes que satisfarien aquestes necessitats en un projecte o Pla de Formació del centre.

— Estimular a participar en activitats del centre educatiu (al Centre de Recursos, en Institucions
especialitzades, etc.).

— Collaborar en l'avaluació de les activitats de formació fetes en el centre. CoHaboracie) general
per avaluar l'organització i el funcionament de la formació permanent.

En el mateix document s'exposa la nova estructura del Departament d'Ensenyament: la Secció de
Programes, Serveis Educatius i Formació Permanent serà l'encarregada de l'elaboració i recollida de
propostes, gestió de les actuacions administratives i relació amb els organismes vinculats amb la formació
permanent en l'àmbit de la Delegació Territorial d'acord amb la Subdirecció General de Formació
Permanent; la Subdirecció General de Formació Permanent, dins la Direcció General d'Ordenació i
Innovació Educativa, es constitueix com a òrgan central de planificació, seguiment i avaluació de la
Formació Permanent.

La Generalitat facilita la promoció individual del docent en l'ensenyament a través de la concessió
d'ajudes econòmiques i beques individuals per als professors que segueixin cursos de postgrau, diplo-
matures o llicenciatures i per a que duguin a terme projectes d'investigació (PÉREZ SANZ, 1989).

VII. L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT A DIVERSOS PAÏSOS

Plantejada la situació de la formació professorat d'aula ordinària i d'educació especial en l'actual marc
de referencia a l'Estat espanyol, interessa saber que fan alguns països on ja fa temps que treballen en
la integració per tal d'analitzar com han resolt les qüestions que la seva implantació planteja respecte
a la formació del professorat. Hem escollit tres països: Anglaterra, Suecia i Itàlia. Cada un d'ells pertany
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a una área geográfica diferent: els països escandinaus, els anglosaxons i els mediterranis. Tots tres són
desenvolupats, i els tres són pioners en la introducció de la integració escolar. Per això és de gran interés
saber com s'organitza la formació del professorat en i de Educació Especial en aquestes àrees que compten
certa experiencia en la práctica de la integració.

Anglaterra i Galles

A Anglaterra i Galles els mestres d'aula ordinària i els d'educació especial reben una formació
diferenciada. Des de diverses instàncies s'abogava per, a partir de la implementació del procés d'integració,
la consideració en la formació del professorat de tots els nivells d'aspectes d'educació especial.

Ja el Warnock Report (1978) recomanava que tots els cursos de formació inicial de mestres, inclosos
els que condueixen a un certificat de postgrau en educació, rebrien uns «elements d'educació especial»
en la seva formació («special education element»). Serien coneixements sobre els següents aspectes:

— El desenvolupament de la capacitat de tots els mestres d'atendre els nens amb necessitats
d'educació especial.

— Habilitar els mestres per reconèixer els signes de les possibles dificultats.
— Donar als mestres els coneixements que els capacitin per avaluar les necessitats especials.
— Proporcionar als mestres coneixements sobre escoles especials, classes especials i unitats ordi-

nàries amb nens en integració.
— Fer adonar els mestres de la importància del treball collaboratiu amb els pares, desenvolupant

una comunicació afectiva amb ells.
— Donar als mestres coneixements sobre quan i on acudir a l'ajuda especial.

L'informe de «Advisory Council on the Supply and Education of Teachers» (A.C.S.E.T.) el 1984
recomana la finalització dels cursos dirigits als mestres de nens amb greus dificultats, demanant que
els estudiants no s'especialitzin en necessitats educatives especials fins que no hagin acabat la formació
de mestre general. Això si, tots els mestres han de ser dotats en la seva formació de base amb una
completa formació per a l'ensenyament d'infants integrats («mainstream teaching»); si l'escola atén
infants amb dificultats la totalitat dels mestres ha de tenir una base comú de formació. Tots els mestres
han de saber identificar les necessitats d'educació especials dels nens i joves i han de saber com i quan
aconseguir l'ajut de l'especialista.

Malgrat aquestes intencions, la formació en necessitats educatives especials constitueix actualment
només un dels múltiples components que cobreixen els programes de formació inicial en els mestres
d'aula ordinària (HEGARTY: 1987, 123-43).

A) Mestre d'aula ordinària

Actualment els professors de primària i de secundària es formen al mateix centre, els «Colleges
of Education», que s'integren a la universitat o a centres d'educació superior a partir de l'any 1973. No
existeixen diferents categories de mestres; un cop acabats els estudis els professionals de l'educació
s'integren en un únic cos i reben igual salari.

A nivell central el Departament d'Educació i Ciència (DES.) té les funcions de reconeixement de
les institucions de formació d'ensenyants, la determinació del nombre de mestres en formació de cada
institució, fixació dels nivells d'entrada i sortida i decisió de les escales salarials. En el compliment
d'aquestes funcions el D.E.S. está assessorat per un òrgan consultiu: l'«Advisory Commitee on the Supply
and Training of Teachers» (A.C.S.E.T.).

A Anglaterra les Universitats tenen carácter regional: tenen competències en la planificació i
aprovació dels cursos de formació inicial, fixen la qualificació i experiencia que ha de tenir el personal
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docent que es fa càrrec d'un curs, i imposa un sistema de control extern als centres. És per aixe, que

hi ha gran diversitat en els Plans d'Estudi de formació de mestres en els diferents centres de formació
inicial d'Anglaterra i

Per aixe, existeix el «Council for National Academic Awards», institució encarregada de garantir
que els títols que faculten l'exercici de la docència a nivell primari i secundad es donin a tot el país

a nivell equiparable.
Els estudis que porten a la docència es reparteixen en tres cicles: estudis bàsics o acadèmics («Subject

Studies»), estudis d'educació («Education Studies») i estudis professionals («Professional Studies»). Els

Estudis acadèmics consisteixen en l'aprofundiment d'una o dues matèries principals. Els estudis d'Educació
són comuns a tots els mestres: filosofia de l'educació, sociologia de l'educació i psicologia de l'educació.
Els Estudis Professionals es centren en l'etapa i matèries a les quals l'estudiant es vol dedicar. Les
pràctiques estan relacionades amb els estudis professionals. Es sol seguir un model recurrent: el bloc

de pràctiques està repartir de manera progressiva al llarg dels estudis. Les Universitats determinen el
tipus de cursos que es faran tenint en compte l'equilibri entre les diverses matèries, els controls que
cal fer i la durada i localització de les pràctiques. Així els Collegis associats tenen poca autonomia i

la Universitat crea una estructura que li permet comparar nivells.
Els temes referits a Educació Especial s'inclouen —hem de parlar en termes generals, donada la

gran autonomia de les Universitats i la consegüent diversitat dels Plans d'Estudis— en els Estudis
Professionals, les matèries dels quals, dividides en teòriques i pràctiques, es reparteixen al llarg de la
carrera. Els estudiants trien una especialitat segons l'edat dels nois que volen ensenyar i poden escollir
estudiar, al costat de matèries bàsiques com el llenguatge, les matemàtiques, la psicomotricitat...,
assignatures com el treball amb retardats.

B) Mestre d'Educació Especial

Per tal de poder educar nens amb necessitats educatives especials cal obtenir primer el títol de mestre
regular. Una vegada completada la formació inicial i amb un mínim de dos anys d'experiència docent
es poden seguir cursos facultatius per a l'ensenyament d'infants amb necessitats educatives especials.
El Govern defensa aquest model de formació en servei considerant-lo preferible al fet que els estudiants
rebin una formació especialitzada immediatament després de l'escola o la Universitat.

Existeixen diversos cursos endegats per diferents organitzacions —a les quals ens referirem en el
següent apartat—: alguns cursos de formació inicial presenten una forta predisposició a l'ensenyament
de nens amb dèficit mental. La majoria dels cursos de formació inicial fan referència a l'educació especial
i ofereixen oportunitats per estudiar-ne diferents aspectes.

Els mestres d'infants amb deficiències visuals i auditives necessiten qualificacions addicionals, que
poden ser obtingudes abans o després d'accedir al lloc de treball en l'ensenyament.

Per als mestres de deficients auditius hi ha dos cursos de formació inicial, organitzats per la
Universitat de Manchester (Manchester University Department of Audiology ans Education of the Deaf).
Per un costat hi ha el «BA (honours)» en Estudis Combinats, un quart any d'estudis acadèmics combinats
sobre les necessitats dels sords; per l'altre existeix el Certificat d'Ensenyants de Deficients Auditius
(«Certificate for Teachers of the Deaf»), un curs d'un any que es pot realitzar a la vegada que el curs
que condueix al Postgraduate Certificate in Education —corresponent al quart any de la formació inicial,
curs de caràcter voluntari— o un temps després de completar la formació inicial.

Per tal de ser qualificada de mestre de sords una persona ha de seguir algun d'aquests dos cursos.
Llavors pot anar a ensenyar a una escola especial o a una unitat on hi hagi infants amb dèficits
auditius.
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Els mestres de classes o unitats on hi hagi infants que tenen dèficits visuals i auditius poden obtenir
una qualificació en qualsevol dels dos camps.

C) Organització de la Formació en Servei del Professorat. Alguns exemples

El perfil de la carrera docent proposat per un Comitè Nacional per a la formació del professorat
a Anglaterra i Galles presenta les següents fases del procés de formació:

— L'any d'inducció (programa sistemàtic de preparació i d'estudi pels mestres que exerceixen per
primera vegada a l'escola; té una durada d'un curs acadèmic).

— Un període de consolidació de 4 o 6 anys durant els quals els ensenyants assistiran a uns cursos
breus sobre determinats temes.

— Un període de reorientació, després de 6 o 8 anys d'experiència, que podria donar lloc a una
excedència per acudir a un curs d'un trimestre i un canvi d'orientació de la carrera.

— Un període d'estudis complementaris en seminaris d'alt nivell, per tal de perfeccionar els seus
coneixements especialitzats.

— Aproximadament vers la meitat de la seva vida professional, al cap de 12 o 15 anys, alguns
ensenyants es beneficiarien d'un programa d'alts estudis d'una durada d'un any o més, per preparar-
los eventualment a funcions de direcció o animació.

— Durant la segona part de la carrera o vida professional s'haurà de preparar una minoria de
professors per tasques de direcció en un nivell elevat mentre que la majoria es beneficiarà regularment
de les possibilitats de reciclatge (0CDE/CERI: 1985, 28).

Aquestes fases denoten una concepció de la formació del professorat que no s'acaba amb la formació
inicial sinó que evoluciona i pren diferents matisos al llarg de la vida professional de cada mestre. Estudiem
a continuació les característiques principals de l'organització de la formació en servei a Anglaterra i Galles
per centrar-nos finalment en les activitats empreses des de diferents organismes per a la formació
permanent en coneixements d'educació especial pels mestres que treballen en la integració.

El terme In-service Education and Training of Teachers (I.N.S.E.T.) fa referència a les activitats
concernents a la formació permanent del professorat.

A nivell central no existeix cap autoritat específicament responsable del perfeccionament del
professorat, però el D.E.S. va crear un Comitè Nacional per al Perfeccionament del Professorat en exercici,
amb funcions d'assessorament i anàlisi de necessitat i resultats.

A nivell regional, els cursos de perfeccionament els organitzen els instituts d'educació, els depar-
taments universitaris, els Collegis de formació de professorat.

A nivell local cal destacar la funció de les Autoritats Educatives Locals (LEA.), que s'encarreguen
d'organitzar activitats de perfeccionament supervisades pel Departament d'Educació. Les L.E.A. deter-
minen les prioritats de formació permanent corresponents a les seves demarcacions respectives, d'acord
amb les necessitats que hi constaten i amb les iniciatives del mateix professorat, raó per la qual no
hi ha una política educativa uniforme per tot el país, sinó que s'adopta en cada cas conforme als plans
locals de perfeccionament.

Finalment, els propis mestres participen activament en la seva formació mitjançant els «Teachers'
Centres» (T.C.), centres autònoms que potencien l'estimulació dels professors en els camps pedagògic,
la investigació i el perfeccionament del professorat. Els T.C. tenen dues modalitats d'actuació: uns
s'especialitzen en un currículum concret i altres abarquen tots els curricula i altres aspectes que afecten
grans centres escolars. Cada centre actua sobre escoles d'educació primària i secunaria i tenen un promig
de 100 centres als quals atendre.
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Tipus de cursos

Podem fer una distinció entre cursos de llarga durada i cursos de breu durada:

Cursos de llarga durada: Cal citar especialment els que condueixen al títol de «Bachelor of
Education» (B. Ed.), «Advanced Diploma in Education» i «Master of Education» (M. Ed.). Aquests cursos
solen tenir una durada màxima de tres anys; s'imparteixen fora de l'escola, en una universitat o centre
d'ensenyament superior. Són freqüentats per ensenyants procedents de diferents escoles i el seu objectiu
és el perfeccionament professional i desenvolupament de la personalitat a títol individual. Tenen lloc
al marge de les classes i de les escoles habituals dels ensenyants. Imparteixen coneixements sobre la
teoria, la investigació i les disciplines estudiades. Recorren a mètodes pedagògics tals com conferències,
treballs dirigits i grups de discussió. Sol haver-hi una acreditaciä de títols.

Cursos de breu durada: Solen ser conferencies o cursos que s'imparteixen de nit o durant els caps
de setmana. Aquests cursos tenen una durada màxima de deu setmanes, al llarg d'un trimestre i
s'imparteixen al marge de l'escola, en un centre d'ensenyants, un collegi universitari o la universitat.
Són freqüentats sobretot per ensenyants pertanyents a diferents escoles però a vegades per grups
d'ensenyants procedents d'una mateixa escola. Els mètodes pedagògics habituals són les sessions d'estudi,
simulacions i pellícules, conferencies i grups de discussió. Rarament hi ha una acreditació de títols.

Exemples d'activitats de formació en servei en l'àmbit de l'Educació Especial

Organitzats per les següents institucions es dirigeixen als professionals de l'Educació a Anglaterra
i Galles diversos tipus de cursos organitzats per diferents òrgans:

— Les Institucions de Formació del Professorat.
— Les Autoritats Educatives Locals.
— Altres.

1. Institucions de formació

1.1. Estudis de postgrau: Consisteixen normalment en estudis que condueixen a un master o
doctorat. La durada d'aquests estudis oscilla entre un i cinc o més anys. Els estudis són bàsicament
teòrics.

1.2. Un any d'estudis a temps complet o el seu equivalent: Normalment condueixen aquests cursos
a l'adjudicació d'un diploma en Necessitats Educatives Especials (Diploma en «Special Educational
Needs»). Actualment hi ha més de 70 cursos a Anglaterra i Galles emesos de 46 institucions de for-
mació.

Aquests cursos estan dirigits a mestres que tenen experiencia en escoles ordinàries i tenen com
a finalitat atorgar-los-hi un cos comí de coneixements sobre la comprensió de les necessitats educatives
especials i la relació d'aquestes amb els factors interactuants en el nen, la familia, escola i comunitat.

El contingut dels cursos és divers; s'hi compten entre la seva majoria els següents:

— Coneixement de les dificultats greus d'aprenentatge.
— Coneixement de les dificultats emocionals i comportamentals.
— Coneixement sobre deteriorament visual.
— Coneixement sobre deteriorament auditiu.
— Coneixement de dificultats d'aprenentatge especifiques.
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1.3. Cursos trimestrals: Aquesta mena de cursos constitueixen la major innovació en la provisió
de la formació en servei del professorat. S'inicien a conseqüència de la designació de les Necessitats
Educatives Especials a les Escoles Ordinàries com una de les cinc àrees de prioritat a partir de 1983.
Estan dirigits als mestres que tenen o poden tenir sota la seva responsabilitat docent alumnes amb
necessitats educatives especials a l'escola primaria o secundaria. Els temes als quals es dedica atenció
en aquests cursos cobreixen un camp molt ampli: entre altres es contempla el supon als mestres,
l'assessorament en l'elaboració de programes individualitzats...

Les Autoritats Educatives Locals juguen un destacat paper en aquests cursos. Cada L.E.A. nomena
un coordinador, normalment un assessor en necessitats educatives especials, que és el responsable dels
estudiants del curs. Igualment és competència de les L.E.A. la selecció dels participants als cursos a partir
sobretot d'entrevistes amb els candidats.

1.4. Activitats empreses per la «Open University»: La «Open University» endega un curs específic
sobre necessitats educatives especials («Special needs in education»), basat en l'ensenyament a distancia.
Els estudiants reben material escrit i audiovisual produït especialment pel curs i poden rebre tutories
en la pròpia localitat.

Aquest curs s'organitza al voltant de quatre temes principals:

— Comprensió de l'Educació Especial.
- Diagnòstic de les necessitats educatives especials.
	 Relació de l'educació especial amb el sistema educatiu.
— Integració de nens amb necessitats especials a les escoles ordinàries.

Els temes es cobreixen amb 16 unitats escrites, 8 programes de televisió, 8 programes de radio
i material suplementari.

El curs no esta dirigit exclusivament a professionals de reducació de nens amb greus problemes,
sinó a tots aquells que s'interessin per l'educació de nens amb dificultats. La majoria dels assistents són
però mestres i pares, així com membres dels L.E.A.

Actualment existeix el nou «Open University Advanced Diploma in Special Needs in Education»,
curs modular ofert per primera vegada el 1987. Consta de dues parts i pot ser estudiat en un mínim
de dos anys. La primera part comprèn el curs «Special Needs in Education» (descrit anteriorment) i
un atre curs a escollir entre una 'lista de cursos compatibles oferts per aquesta Universitat.

La segona part consta d'un únic curs «Applied studies in learning difficulties in education» (Estudis
Aplicats en Dificultats d'Aprenentatge) elaborat al voltant de tres temes:

Aprenentatge infantil.
Desenvolupament del currículum.
Presa de decisions i política educativa.

2. Autoritats Educatives Locals

Les L.E.A. collaboren amb les institucions de formació en la realització d'algunes activitats i
desenvolupen programes de formació propis, normalment curts. Un exemple d'aquests darrers el
constitueix el Programa d'Acció sobre Necessitats Especials, conegut com S.N.A.P. («Special Needs Action
Progamme»), en virtut del qual es produeixen diversos materials, llibres, manuals..., per tal d'ajudar els
mestres a identificar procediments i estratègies de treball en l'àmbit de la integració escolar. Els materials
preparats tracten de l'ensenyament als nens amb dificultats d'aprenentatge a l'escola primaria, el
seguiment diari, desenvolupament de programes individualitzats, dificultats auditives, visuals, problemes
emocionals i conductuals.
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3. Altres

3.1. Programes elaborats pels LEA. i les Institucions de formació conjuntament.
3.2. Accions empreses pels Centres de Professors (T.C.).
3.3. Activitats endegades des de diverses instàncies.

— Her Magesty's Inspectorate: cursos curts (normalment setmanals) dirigits a mestres i altres
professionals de l'ensenyament.

— The Special Education Microelectronics Resource Centres: cursos curts sobre aspectes de les noves
tecnologies de la informació i el seu ús en l'educació de nens amb necessitats educatives especials.

— Spastics Society.
— National Association for Remedial Education.
— National Council for Special Education.
— Association for All Speech impaired Children.
— British Institute for Mental Handicap.

VII.2. Itàlia

A Italia es practicava una clara política de segregació dels nens amb minusvalideses fins el 1971,
any que la legislació reconeix el dret d'aquests infants a l'educació en les escoles ordinàries. El 1977
es reconeix la inclusió d'aquests infants a les classes ordinàries. Al procés d'obertura de l'escola ordinaria
als infants amb necessitats educatives especials Ii segueix el progressiu tancament de centres d'Educació
Especial i aules especials als Centres ordinaris.

El sistema educatiu és fortament centralitzat, malgrat que els Organismes locals aconsegueixen
progressivament més atribucions. El Ministeri d'Instrucció Pública és responsable dels establiments
escolars administrats a nivell regional pels Directors d'ensenyament, les competències dels quals són
les següents:

Control dels establiments públics i privats.
— Formació continua dels ensenyants.
	  Administració local d'escoles públiques.
— Activitats complementaries.

Existeix a Italia una tradicional distinció d'status entre els ensenyants dels diferents nivells d'en-
senyament a mesura que és més alt el nivell on s'exerceix la docència. Les retribucions i l'horari de
treball varien segons el nivell d'ensenyament i dins d'un mateix nivell les retribucions són diferents
segons l'antiguitat. Les institucions de formació i la durada i característiques de la mateixa són diferents
per cada nivel].

A) Mestre d'aula ordinaria

La formació inicial del mestre d'aula ordinaria s'articula actualment en tres nivells:

— Ensenyants de pre-primària: Es formen a les Escoles de Mestres de Preescolar («scuole
magistrali»). La formació té una durada de tres anys i accedeix després de cursar l'ensenyament
obligatori. Els dos primers anys són bàsicament teòrics i el darrer curs eminentment pràctic. Després
de la realització d'un examen final s'atorga un Certificat d'Aptitud.
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— Professors d'Ensenyament Primari: Reben una formació general de quatre anys a les Escoles
Normals («Instituti Magistrali») i un cop acabada aquesta una formació especialitzada de dos anys.

— Professors d'Ensenyament Secundari: Seis exigeix el títol de llicenciat; es formen a les diferents
facultats universitàries. No reben cap formació didàctica específica.

Quant al contingut de la formació, ens centrem en el mestre elemental. El contingut de formació
es reparteix així: un 15 % es dedica a l'estudi de matèriess teòriques; el 60% a l'estudi de programes;
el 2 % a l'aprenentatge de metodologies diverses; el 15 % a la realització de pràctiques. Només el 2 %
de la formació que es rep en els centres de formació inicial fa referència directa a l'educació especial.
Aquesta es centra en l'aprenentatge de mètodes i tècniques a aplicar en l'educació de nens amb dificultats
d'aprenentatge.

La qüestió de la formació inicial és tema de debat des de fa uns anys a Itàlia. En un document
elaborat en l'àmbit d'un projecte pilot per a la formació dels ensenyants a Itàlia promogut per l'O.C.D.E.
el Ministeri d'Instrucció preveu tres hipótesis de currículum universitari per a la formació dels ense-
nyants:

a) Un curs universitari autònom per a la formació dels ensenyants dels primers nivells escolars.
b) Cursos universitaris d'orientació didàctica a seguir després d'un primer cicle comú, a cursar

juntament amb els cursos ordinaris destinats als professors de segon cicle de primària i als de secundària
obligatòria.

c) Un curs addicional als cursos universitaris ordinaris d'un o dos anys, destinats a la formació
didàctica i professional dels professors d'ensenyament secundari superior.

La proposta del Govern hala és introduir progressivament els canvis proposats en un termini de
deu anys a partir de 1983, any en el que la proposta fou presentada a debat.

B) Mestre d'Educació Especial

El suport pedagògic proporcionat per l'Administració educativa italiana als infants amb necessitats
educatives especials i als mestres ordinaris que treballen amb aquests està conformat per:

— Equips pluridisciplinars formats per diversos especialistes (es contempla la figura del logopeda
considerant-se les seves funcions imprescindibles).

— Mestres auxiliars: són els encarregats de collaborar amb el professor principal a les aules on
hi ha nens amb necessitats educatives especials.

La formació en Educació Especial per aquests mestres no és oferta per cap institució a temps complet,
sinó que forma part d'una formació complementària a seguir després de l'obtenció del títol de mestre.
Aquesta formació està organitzada normalment en breus sessions a nivell de districte, Universitat o
altres instàncies.

Per accedir a aquesta formació cal el pagament d'unes taxes. Els cursos són generalment a temps
parcial; els ensenyants poden continuar treballant en el seu propi establiment escolar. Els cursos tenen
un important component pràctic (aproximadament la meitat del temps de formació). L'ensenyament
formal consta d'al voltant del 20% del temps de formació sobre matèries teòriques i un 16% sobre
qüestions pràctiques, com per exemple la conducció de la classe. Un 8 % del temps, es dedica a l'estudi
de mètodes pedagògics a usar en l'educació dels infants que sofreixen tipus particulars de handicaps.
Alguns cursos aborden qüestions especialitzades com les dificultats psicomotrius o els problemes de com-
portament.
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El professorat d'aquests cursos especialitzats no ha de tenir qualificacions en Educació Especial, però
sí una acreditada experiència en l'educació d'infants amb necessitats educatives especials.

C) Organització de la Formació en Servei

El perfeccionament del professorat es concep a Itàlia com un dret-deure fonamental dels ensenyants.
Per això s'inclou en el seu horari de treball. S'entén com adequació dels coneixements al desenvolupament
de cada una de les disciplines d'ensenyament, com aprofundiment de la preparació didàctica i com a
participació en la investigació i en la innovació educativa.

El foment de les activitats de formació en servei correspon a cada un dels centres, encara que en
un marc de programació provincial i nacional. Per tal de programar les activitats de perfeccionament
i ajudar els centres a organitzar-los existeixen els I.R.R.S.A.E., situats a les capitals de les regions, amb
personalitat jurídica i autonomia administrativa. Els I.R.R.S.A.E. s'artic-ulen en seccions per al parvulari,
ensenyament primari, ensenyament secundari de primer grau, formació artística..., i en serveis comuns
de documentació i informació, mètodes i tècniques d'investigació experimental i d'organització de les
activitats de formació permanent.

Cada any el Ministeri d'Instrucció Pública envia una circular que indica els temes i problemes sobre
els quals es consideren prioritàries les iniciatives de perfeccionament. La circular s'envia als I.R.R.S.A.E.
i a les superintendències dels estudis, i aquests les envien a cada un dels centres. Els claustres de professors
elaboren propostes de perfeccionament que són enviades a la Superintendència d'Estudis i a l'I.R.R.S.A.E.
Aquest darrer té la fundó de l'aprovació técnico-científica de les propostes presentades pels claustres
de professors; a la Superintendència li correspon la recollida de les propostes, la redacció del pla nacional
i la indicació del pressupost de despeses. Als Consells Escolars de districte els correspon un paper d'estímul
i de coordinació de les activitats de perfeccionament. El Ministeri d'Instrucció Pública aprova els plans
provincials d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i lliura els fons a les Superintendències, les
quals procedeixen a la liquidació dels pagaments corresponents a les diferents actuacions.

Organismes culturals i científics i associacions professionals poden promoure directament iniciatives
de perfeccionament. Si es tracta d'iniciatives de caràcter local, els corresponents projectes es presenten
per a la seva aprovació a ITR.R.S.A.E. competent. En el cas d'iniciatives de caràcter nacional, els projectes
es presenten directament al Ministeri. Els I.R.R.S.A.E. i el Ministeri poden promoure de manera
autónoma iniciatives de formació permanent. Les activitats dels I.R.R.S.A.E. estan ajudades a nivell
nacional per dues institucions: el Centre Europeu de l'Educació (Frascati), amb les funcions d'investigació
i difusió de la documentació i la Biblioteca de Documentació Pedagógica, amb seu a Florència, la funció
de la qual és la recollida i conservació de material bibliogràfic i de documentació (Annex 15, mecanisme
de programació i realització de les activitats de formació en servei del professorat).

VII.3. Suècia

L'any 1977 es va dur a terme a Suècia una reforma de l'ensenyament superior que implicava la
creació d'un sol sistema coherent per a tots els tipus d'ensenyament postsecundari; d'aquesta manera,
i com a part de la reforma de l'educació superior, tota la formació del professorat va ser incorporada
a la universitat. Les escoles d'educació van passar a dependre de les diverses unitats d'educació superior,
a nivell local, i de la Direcció Nacional d'Universitats i Escoles Superiors (U.H.A.) a nivell estatal.

Durant el curs 1988-89 es va introduir un nou pla de formació de mestres per tota l'escola obligatòria.
El nou pla es concep com un pla de formació dels mestres d'acord amb la concepció de l'escola obligatòria
com una sola entitat, com un nivell d'ensenyament integrat, abandonant al màxim la diferenciació entre
mestres de primària i de secundària inferior.
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Després de la reforma de 1977 els futurs mestres es formen en diferents centres: departaments
universitaris o escoles superiors d'educació segons la materia o el nivell en el qual pretenguin ensenyar.
Les universitats i escoles superiors de formació del professorat són les encarregades de dissenyar els
programes de formació. L'organització de la formació varia d'uns establiments d'educació superior als
altres. A les ciutats universitàries la formació del professorat és competencia del claustre que decideix
sobre els recursos i la planificació general dels programes que ells gestionen directament. El disseny
concret dels estudis es deixa als òrgans decisoris de cada universitat o escola superior.

A nivell regional els Comitès Comtals d'Educació són els encarregats de la promoció de la formació
del professorat en exercici.

A nivell estatal, el Ministeri d'Educació té competències plenes en la provisió de places i la Direcció
General d'Universitats i Escoles Superiors (U.H.A.) elabora el programa general de formació, mentre
que les decisions relatives als objectius i recursos per la formació del professorat corresponen al Parlament
suec, el qual es fonamenta en les propostes del Ministeri d'Educació.

El període de l'escolaritat obligatòria és impartit per dos tipus de mestres: els mestres de classe
i els mestres d'assignatures (Annex 16, Sistema Educatiu). Cap d'aquestes dues categories no reben una
formació específica en educació especial. La formació en educació especial ha de realitzar-se una vegada
s'ha obtingut el títol de mestre en qualsevol de les especialitats i va destinada a la formació d'especialistes
d'educació especial.

A) Mestre d'aula ordinària

Els mestres de classe i els mestres d'assignatures constitueixen les dues categories de mestres que
s'encarreguen de les aules ordinàries de les escoles sueques.

Els mestres d'assignatures reben la major part de la seva formació académica en els departaments
universitaris. La formació en teoria i pràctica educatives pertoca a les escoles superiors d'educació. Hi
ha tres categories dintre dels mestres d'assignatura:

— Mestres de matèries teòriques.
— Mestres d'esports i matèries pràctiques i artístiques.
— Mestres de matèries vocacionals.

Els mestres de materies teòriques exerceixen en els nivells senior de l'escola obligatòria (graus setè
a novè) i a la secundària superior. Els mestres de matèries vocacionals exerceixen normalment en el
nivell de secundària superior.

Els mestres de classe reben la formació completa a les escoles superiors de formació. Els mestres
de classe exerceixen en els nivells junior (graus primer a tercer) i intermig (graus quart a sise) de l'escola
obligatòria.

Cal destacar, a més, l'existència de mestres de !lengua materna pels alumns amb llengües maternes
diferents del suec, a tots els nivells del sistema escolar.

Els mestres de suport constitueixen una categoria especial dins del cos d'ensenyants. Es formen
dins del sistema d'educació superior, seguint el programa d'estudis suplementari pels mestres que ja
han completat la seva formació bàsica.

El pla d'estudis dels diversos tipus de mestres d'aula ordinària esa composat per tres tipus d'estudis:
estudis acadèmics, est-udis bàsics o d'educació i les pràctiques d'ensenyament. El pla d'estudis s'organitza
segons un sistema de punts: cada punt equival a una setmana d'estudis a jornada completa.

Seguidament exposem els tres generals del pla d'estudis que segueix cada categoria de mestres:
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— Mestres de classe: Com ja hem vist, aquests mestres poden exercir en els nivells junior i
intermig de l'ensenyament obligatori.

— Mestres de classe del nivel junior: El programa d'estudis comprèn 100 punts, dels quals 45
són d'estudis acadèmics, 25 punts d'estudis bàsics (pedagògics i metodològics) i 30 punts d'ensenyaments
pràctics.

Els estudis acadèmics comprenen: suec, anglès, matemàtiques, matèries de tipus general (biologia,
geografia, histeria, educació religiosa i cívica), ensenyament pictòric, esport i música.

— Mestres de classes del nivel intermig: Estudien mig any més que els mestres de nivell junior,
de forma que, en total, els seus estudis comprenen 120 punts, 65 punts corresponen a estudis acadèmics,
25 a estudis bàsics i 30 punts a practiques.

Mes tres d'assignatura

— Mestres de matèries teòriques: Poden exercir en el nivell senior de l'escola obligatòria i en
l'escola secundaria superior. Hi ha tres tipus de programes segons les matèries: història i ciències socials,
matèries científiques, i llengües. Cada un d'aquests programes comprèn un nombre determinat de
combinacions de dues o tres matèries.

Els estudis tenen una durada de quatre anys, equivalents a 160 punts, 120 del quals corresponen
a estudis acadèmics i els 40 punts restants es reparteixen entre estudis de tipus bàsic i les practiques
d'ensenyament.

— Mestres d'esports i matèries pràctiques i artístiques: Als estudis acadèmics els corresponen
matèries com: estudis infantils, esport, economia domèstica, música, educació artística, manualitats tèxtils
i treballs amb metall i fusta. Per a cada un d'aquests estudis hi ha un programa la durada del qual
oscifla entre els 160 punts dels estudis de música i els 40 punts dels estudis sobre manualitats.

— Mestres de matèries vocacionals: Poden ensenyar tant a l'escola primaria com a la secundaria,
concretament a l'escota secundaria superior integrada en la qual s'imparteixen un gran nombre de matèries
vocacionals. Els mestres de les matèries vocacionals es formen amb els programes anomenats: educació
comercial i d'oficina, i programes per a matèries destinades a la formació ocupacional. El primer grup
de programes proporciona formació per a mestres de mecanografia, taquigrafia, de destreses d'oficina,
etc. Els segons proporcionen formació teòrica i practica per a professors que en l'escola secundaria superior
han d'ensenyar matèries que preparen per ocupacions concretes: paletes, pintors, mecànics, etc.

B) Mestre d'Educació Especial

Els mestres d'Educació Especial són formats en establiments de formació del professorat. El programa
d'Educaciä Especial és el més extens dels programes d'estudi suplementaris i proporciona formació als
mestres d'alumnes amb diverses deficiències. Els requisits d'admissió consisteixen en haver completat
la formació de mestre i haver adquirit experiència en l'ensenyament. Aquest programa comprèn teoria
de l'ensenyament i practica així com estudis acadèmics. Es divideix en tres branques, cada una relativa
a un particular tipus de deficiències:

L'especialitat 1 compren una part bàsica que forma mestres per proporcionar suport dins la mateixa
unitat de treball o aula, principalment a alumnes amb dificultats especifiques de lectura, matemàtiques
o dificultats d'adaptació; i una part de continuació que forma mestres que han de dedicar-se a treballar
amb alumnes que presenten dificultats particulars a l'escola obligatòria, i mestres d'escoles especials per
a retardats mentals. Cada una d'aquestes dues parts dura un trimestre.

L'especialitat 2 inclou, entre altres coses, la formació de mestres per a deficients visuals (2 o 3

Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia, Monogràfic Núm. 2, 1989



48/ C VIDAL I X1FRÉ - J. FULLANA I NOELL - M. PALLISERA I DÍAZ

trimestres) i mestres per a alumnes amb deficiències auditives i de parla (2 o 4 trimestres). Els cursos
més llargs són per formar mestres d'escoles especials.

L'especialitat 3 compren la formació de mestres per a activitats de teràpia a través del joc en els
hospitals i centres de joc, en les escoles especials per a retardats mentals severs, i personal de ludoteques.
Aquesta formació dura dos trimestres i és adequada pels mestres de centres d'esplai, terapeutes
ocupacionals i pedagogs socials així com per a mestres de preescolar i altres categories.

Com a exemple dels cursos de formació en educació especial que s'imparteixen a les universitats
de Suecia exposem un curs per a la formació de mestres d'Educació Especial dut a terme a la Universitat
d'Umea, corresponent a la primera de les especialitats descrites.

Curs impartit per la Universitat d'Umea

Per accedir a aquest curs cal tenit el títol de mestre i una experiencia mínima de tres anys en la
docencia. El seu objectiu es facilitar una educació pedagógica especial mitjançant una aproximació científica
i una preparació pràctica pels problemes que poden sorgir en l'educació d'infants amb necessitats
educatives especials.

La durada del curs es un any acadèmic, que consta de dos trimestres. El primer compren els mesos
de setembre a gener i el segon de gener a juny. Cada trimestre compren 20 setmanes lectives.

Ier. trimestre

Les vuit primeres setmanes del curs són comuns per a tots els estudiants, fins i tot per aquells
que es volen especialitzar en el treball amb marginats socials. El temani d'aquest primer període de
la formació compren l'estudi del següent:

— Les funcions de l'educació especial en l'àmbit escolar.
— La situació del nen a l'escola, a la familia i el barri.
— Teories sobre el desenvolupament cognitiu, social i emocional dels infants.
— Desenvolupament de la identitat personal.

El període que resta del primer trimestre es també comú per a tots els estudiants del curs. Les
sis primeres setmanes es dediquen a l'estudi de:

El desenvolupament cognitiu infantil.
Els problemes d'escriptura, lectura i matemàtiques.
Diagnòstic de les dificultats d'aprenentatge.
Tractament educatiu de les dificultats d'aprenentatge.
Educació Especial per disminuïts intellectuals, físics i sensorials.
Percepció dels disminuïts per part de la societat.
Integració/Segregació dels disminuïts.
Model de treball d'un professor.
Com elaborar programacions individualitzades.

Les sis setmanes restants es dediquen a l'aprenentatge de qüestions referides a problemàtiques
educatives concretes en Educació Especial: problemes emocionals, problemàtica social i familiar...
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2on. trimestre

El 2on. trimestre comença amb un període comú de quatre setmanes dedicades a l'estudi de

temàtiques més especifiques en l'àmbit de l'educació especial:

— Reflexió sobre què és un handicap.
— Problemàtica dels disminuïts físics.
— Problemàtica dels invidents.
— Problemàtica dels deficients auditius.
— Problemàtica dels no parlants i altres problemes de parla.
— Problemes d'escript-ura.
— Problemes de raonament.

Les vuit setmanes següents es dediquen a l'estudi de tres grans blocs:

a) Problemes psicològics.
b) Problemes socioemocionals.

Els dos blocs tracten els mateixos temes aplicats a cada problemàtica concreta:

— Què són, què impliquen, què demanen.
— Problemes cognitius, motors, emocionals, d'identitat.
— Situacions ambientals: com contribueixen a facilitar o impedir el normal desenvolupament.

— Què vol dir ser professor d'educació especial.
— Com contactar amb els pares.
— Educació en el temps lliure.

Organització de seminaris, cursets... sobre un dèficit concret.

A continuació, un període de quatre setmanes en el qual els est-udiants tenen l'opció d'escollir el
tema d'estudi segons la problemàtica dels nois als quals es volen dedicar:

— Problemes psicològics.
— Problemes socioemocionals.
— Problemes motrius.
— Problemes sensorials.

Finalitzat aquest període s'ha de procedir a l'exposició d'un treball de curs.
Les quatre darreres setmanes del curs es dediquen íntegrament a pràctiques: una setmana a un centre

d'educació obligatòria a una escola d'educació especial, una altra setmana a un centre de nois amb
problemes socioemocionals o amb problemes motrius, i la resta del temps al centre que es vulgui
(UNIVERSITET UMEA: 1982).

C) Organització de la Formació en Servei a Suècia

La Formació en Servei és considerada a Suècia com el principal agent per a la implementació del
suport al desenvolupament de l'escola.
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Els objectius generals de la Formació en Servei són establerts pel Govern segons l'ordre de prioritats,
basant-se en els informes del Ministeri d'Educació (National Board) o en decisions sobre les reformes
escolars preses pel Parlament. Aquestes directrius també són tingudes en compte per les universitats
quan aquestes organitzen els cursos anuals de formació.

En l'elaboració dels programes de Formació en Servei els diversos Departaments Universitaris
cooperen amb els Departaments I.N.S.E.T. (Inservice Education Training) Regionals. Cada una de les
sis regions universitàries té un Comité I.N.S.E.T. especial format per representants de les Autoritats
Escolars Locals i els Organs Escolars Regionals de la Regió, les Universitats i Escoles Superiors, els
Sindicats de Professors i els Departaments I.N.S.E.T. Regionals. Aquests comités han de supervisar que
els programes I.N.S.E.T. regionals responguin a les necessitats regionals i locals. Els Departaments
I.N.S.E.T. regionals constitueixen un important lligam entre, per una banda les autoritats escolars locals
i les escoles i, per l'altra, els organitzadors directes de 	 (p. ex. els Departaments Universitaris)
i altres organitzadors.

La principal responsabilitat recau en els Organs Escolars Locals. Ells han de realitzar la pròpia
de les necessitats locals de l'I.N.S.E.T., estretament coordinades amb les necessitats locals del desenvo-
lupament escolar. Les prioritats locals són transferides als Comités I.N.S.E.T. Regionals. En la majoria
de comunitats hi ha comités o grups de treball formats per directors d'escola i mestres, que fan els
suggeriments que guiaran l'elaboració de les prioritats. Les decisions finals són preses després de
negociacions entre els Organs Escolars Locals i els representants dels Sindicats d'Ensenyament.

Els programes locals per l'I.N.S.E.T. i el desenvolupament escolar poden incloure també cursos o
activitats organitzades per les autoritats locals o per aquestes en collaboració amb altres comunitats, o
per altres agències diferents a les Universitats.

La tasca del Ministeri d'Educació es limita a fer el seguiment i avaluació de l'I.N.S.E.T. i el
desenvolupament escolar; fer propostes al Govern sobre àrees de prioritat i donar les directrius generals
sobre com poden utilitzar, les autoritats locals, la Subvenció Estatal per a l'I.N.S.E.T.

Els Organs Escolars Regionals fan el seguiment de les activitats de l'I.N.S.E.T. a nivell regional
i donen suport a les comunitats, per exemple, donant suport financer al desenvolupament escolar i ajudant
les petites comunitats a coordinar les seves activitats.

Cursos

Els Departaments Regionals publiquen un catàleg anual sobre els cursos disponibles i altres activitats.
Aquests catàlegs es distribueixen a tots els Organs Escolars Locals i escoles i formen la base per les
sollicituds dels mestres per a la participació en l'I.N.S.E.T. Els Departaments Universitaris també elaboren
la llista final de participants d'acord amb les decisions preses pels Organs Escolars Locals.

Les activitats tenen lloc generalment al Ilarg de períodes d'un trimestre. Els mestres participants
cobren els seus sous i hi ha uns mestres que els substitueixen en les seves classes. Els cursos I.N.S.E.T.
són en part oferts bé directament per les Universitats, bé com a activitats extraescolars. La durada dels
cursos és en principi limitada només per l'economia; a la pràctica la majoria dels cursos duren d'una
a cinc setmanes.

VII.4. Conclusions corresponents a la part de formació del professorat als diversos pai:ros

Després d'aquesta revisió dels aspectes més rellevants pel que fa la formació del professo-
rat a Anglaterra, Itàlia i Suecia, passem seguidament a analitzar quins trets comuns presenta aquesta
formació en els tres països estudiats, quins aspectes ens proporcionen informació sobre les tendéncies
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de formació del professorat —sobretot de la formació d'especialistes en educació especial en aquests tres
països.

El primer que volem destacar és que tant a Anglaterra com a liba i també a Suècia els especialistes
en educació especial es formen una vegada han finalitzat algun dels programes que condueixen al títol
de mestre. A aquesta condició se h afegeix l'obligatorietat d'haver tingut una certa experiència en
l'ensenyament. Recordem que a Anglaterra l'especialitat d'Educació Especial ha de cursar-se un cop s'ha
obtingut el títol de mestre i s'acredita un mínim de dos anys d'experiència en l'ensenyament; a Itàlia
els mestres que es volen especialitzar en Educació Especial també han de tenir el títol de mestre. En
aquest cas, però, la formació en Educació Especial constitueix un tipus de formació en servei que és
impartida per diversos organismes. A Suècia la formació dels especialistes en Educació Especial cons-
titueix un programa suplementari —impartit a les Universitats— posterior a la formació de mestre,
l'accés al qual és possible només si es posseeix una certa experiència laboral en l'ensenyament. A Espanya
el Ministeri d'Educació comença per reconèixer al Libro Blanco para la Reforma Educativa (M.E.C., 1989a)
la necessitat de formar especialistes en Educació Especial i recomana que l'Educació Especial sigui una
especialitat voluntària posterior a l'obtenció de la diplomatura.

Pel que fa al tipus d'organismes encarregats de la formació dels especialistes, hem vist com a
Anglaterra i a Itàlia aquests organismes són diversos. A Anglaterra tant les Universitats com les
Autoritats Educatives Locals, els Centres de Professors i altres organismes poden organitzar activitats
de formació en servei en l'àmbit de l'Educació Especial. A Itàlia aquest tipus de formació no és organitzada
per cap institució a temps complet sinó que s'organitza a temps parcial per les Universitats, els districtes
o altres entitats. A Suècia, no obstant, les úniques instàncies encarregades de la formació d'especialistes
en Educació Especial són les institucions de formació inicial, és a dir, les Universitats.

S'observa, doncs, que tot i que en alguns països hi ha diverses instàncies que compten amb la
possibilitat d'organitzar cursos d'especialització, en tots ells a les institucions de formació inicial, és a
dir, les universitats se'ls atorga un paper molt important.

Com sabem, a Espanya els especialistes d'Educació Especial es formen actualment a les Escoles
Universitàries de formació del Professorat que compten amb aquesta especialitat o a les Facultats de
Ciències de l'Educació. Com a formació estrictament en servei es poden seguir els cursos de Pedagogia
terapéutica destinats a professors en exercici. Hem de dir, per tant, que hi ha força dispersió d'organismes
de formació inicial d'especialistes. Actualment no es demana cap tipus d'experiència laboral a l'hora
d'ingressar en algun programa d'estudis que condueixi a l'especialització.

Observem així que, quant a la formació inicial dels especialistes d'Educació Especial en els tres països
estudiats, pioners en el camp de la integració del nen deficient a l'escola ordinària, reben una formació
posterior a la formació inicial de mestre i després d'haver adquirit una certa experiència; mentre que
a l'Estat espanyol ens trobem amb possibilitats diverses de formació, però no s'exigeix experiència en
educació especial com a condició per accedir-hi. És més, per esdevenir especialista en educació especial
no és necessari haver tingut experiencia, ja que en molts casos el programa d'Educació Especial és una
de les especialitats a través de les quals es pot obtenir el títol de mestre. El Ministeri d'Educació espanyol
proposa que l'especialitat d'Educació Especial es cursi un cop obtinguda la diplomatura. Per tant, en
aquest sentit, es tendeix a seguir el que es practica en els tres països estudiats.

La formació del mestre d'aula ordinària es posa en discussió també a partir del moment en que
s'accepten els principis de la integració dels nens deficients perquè implica, entre altres coses, la possibilitat
que qualsevol mestre hagi d'enfrontar-se, en un moment donat de la seva carrera professional. Amb
el repte de treballar amb nens amb algun tipus de deficiència integrat a l'aula. El tema que preocupa
i que s'està debatent és la formació en educació especial que han de rebre els mestres d'aula ordinària.
Malgrat que en alguns països, com Anglaterra, recomanen que tots els mestres rebin una certa formació
inicial en educació especial, la realitat és que tant a Anglaterra com a Itàlia només un 2 % de la formació
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inicial es pot considerar d'educació especial, i a Suecia els programes de formació inicial dels diferents
tipus de mestres no contenen temes pròpiament d'educació especial.

En la reforma de la formació del professorat iniciada a aquest darrer país el curs 1988-89 tampoc
no es contempla la formació en educació especial del mestre d'aula ordinària. En els dos primers casos,
doncs —Anglaterra i sembla que la tendencia apunta vers la introducció de continguts d'Educació
Especial en tots els programes de formació inicial del professorat. L'objectiu d'això seria el proporcionar
uns elements mínims d'educació especial a tots els professors.

El M.E.C. no concreta —com ja hem dit en un altre apartar— si s'han d'incloure o no en els curric-ula
de formació inicial del mestre d'aula ordinària matèries especifiques d'educació especial.

Quant a la formació en servei del professorat, observem que en els tres països que hem estudiat
la seva organització s'articula en tres nivells: un nivell central, regional i local. Les diferencies les trobem
quant al tipus de competències de cada un d'aquests nivells d'organització:

A Suecia i a Anglaterra els òrgans locals (Autoritats Educatives Locals) són les encarregades
d'analitzar les necessitats i determinar les prioritats de formació permanent dins el seu àmbit d'actuació.
L'organització dels cursos de formació en servei és competencia dels L.E.A. i d'institucions amb caràcter
regional com els Instituts d'Educació, les escoles de formació del professorat, els Departaments Uni-
versitaris, així com els Teachers Centres a Anglaterra, mentre que a Suecia l'organització d'aquests cursos
correspon fonamentalment als Departaments I.N.S.E.T. regionals integrats dins de l'organització uni-
versitària sueca. A Itàlia són els I.R.R.S.A.E. els que collaboren amb els centres.

A Anglaterra és on els órgans locals gaude?xen de major autonomia, perquè tant a Suecia com a
Itàlia el Ministeri d'Educació estableix els objectius de la formació en Servei i les prioritats segons les
propostes que es fan des de nivells locals i regionals. L'existència d'un marc de programació de la formació
en servei recau en cada un dels centres que compten amb l'ajut dels I.R.R.S.A.E. per organitzar els
programes i activitats.

Veiem així que l'organització de la formació en servei recau en els òrgans locals, que són els que
fan les propostes de les necessitats de formació. A Suecia i Itàlia aquestes propostes són recollides pels
òrgans regionals (comités I.N.S.E.T. regionals a Suecia i Superintendencia d'Estudis a Tala) i aquests
les trameten als òrgans centrals (Ministeri d'Educació) que és qui estableix objectius i prioritats de la
formació en servei per a tot el territori nacional.

De cares a la Reforma Educativa que s'ha d'implementar a l'Estat espanyol, el M.E.C. proposa que
hi hagi una diversitat d'estructures que s'encarreguin de la formació en servei: Centres de professors,
departaments universitaris de formació del professorat, ICEs, així com institucions i collectius privats.
D'aquesta manera es cal donar resposta a la multiplicitat de necessitat de formació del professorat en
exercici. Tanmateix, en ser els Centres de Professors dependents directament del M.E.C., aquest intenta
crear sota una estructura de formació permanent al voltant d'aquests.

D'altra banda, a Catalunya es la Universitat, les Escoles de Formació del Professorat, els ICEs i
altres institucions locals, públiques o privades, les que organitzen cursos de formació permanent. El
Departament d'Ensenyament va deixar d'organitzar activitats de formació en servei en el tema d'Educació
Especial des de l'any 1984.

Nosaltres pensem que cal una planificació de la formació en servei, i no ens referim només a una
planificació de contingut sinó a una planificació de l'organització, de format que aquesta formació parteixi
de les següents condicions:

— Estigui a l'abast de qualsevol mestre que vulgui participar-hi.
— Tingui en compte les necessitats de formació reals.
— S'imparteixi amb un grau alt de qualitat de manera que sigui útil i respongui a les necessitats

de formació de les persones que hi assisteixen.
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— Participin en la seva organització els mateixos interessats.
— Hi hagi diferents nivells d'organització d'ordre geogràfic:

• Centres.
• Localitat.
• Comarca.
• Provincia.

— Aquests diferents nivells han d'estar coordinats.

VIII. ESTUDI DESCRIPTIU

VIII. 1. Introducció a l'Estudi Descriptiu

1. Objectiu de l'Estudi

L'objectiu d'aquest estudi és conèixer una sèrie de variables que, en relació amb la figura del professor,

incideixen en la pràctica de la integració.
Les variables sobre les quals centrem aquest estudi descriptiu han estat tractades al llarg del treball

a un nivell teòric. Aquestes variables són les que fan referencia a la formació, tant teórica com pràctica,

del professorat. Al llarg del treball hem intentat explicar quines són les característiques de la formació
inicial dels mestres que actualment treballen amb nens deficients i quines són les de la formació en
servei. Igualment, hem intentat veure quin paper representa la formació dels mestres que han de treballar
en la integració de nens deficients a l'aula ordinària, entesa com a una innovació educativa.

Mitjançant l'estudi descriptiu ens proposem obtenir informació sobre uns aspectes que hem relacionat

anteriorment amb l'èxit de la implementació d'una innovació educativa com és la integració escolar del
nen deficient: la Formació Inicial i la Formació en Servei del professorat, variables que estan íntimament

lligades amb d'altres aspectes que també són decisius en el treball en la integració: l'experiència en
l'ensenyament, l'experiència en el treball amb deficients, la valoració del procés d'integració i la satis-

facció.

2. Elaboració dels instruments

El disseny dels instruments de recollida de la informació ha seguit bàsicament dues etapes:

a) En un primer moment vam elaborar un qüestionari que havia de ser contestat tant pel mestre
d'aula ordinària com pel mestre de suport. A partir d'aquest volíem recollir informació sobre les variables
que ja hem esmentat: formació inicial, formació en servei, experiència en l'ensenyament, experiència
en el treball amb nens deficients, valoració del procés d'integració, valoració de la pròpia formació,

satisfacció: però a més hi havia algunes qüestions relacionades: la motivació del mestre per treballar
amb nens en integració, la relació entre els membres de la Comunitat Educativa, l'adscripció dels nens
a l'aula de suport, la distribució de l'horari. Per validar el qüestionari vam recórrer a la tècnica dels
jutges.

b) El segon pas, un cop validat el qüestionari, va ser destriar aquelles preguntes que responien
a les variables que vam considerar decisives per al que era l'objectiu del treball, la formació del professorat
en relació a la integració escolar, i optar per utilitzar diferents instruments de recollida de dades: un

Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia, Monogràfic Núm. 2, 1989



54 / C VIDAL I XIFId - J. FULLANA I NOELL - M. PALLISERA I DÍAZ

qüestionari i una entrevista personal (v. Annexos 11 i 12) a cada un dels mestres que formen part
de la mostra seleccionada. El fet d'utilitzar aquests dos instruments respon a la necessitat del que FIESTEAD
(1986) anomena triangulaci6 de dades:

«A lo largo del proceso de evaluación debe existir un interés por recoger múltiples perspectivas
y por emplear métodos múltiples para captar la visión más global de la intervención social. Por eso
la "triangulación de datos" se convierte en una estrategia operacional (DENzw, 1970). La capacidad de
llegar a conclusiones semejantes acerca del programa a través de diferentes fuentes de datos refuerza
la validez de las observaciones realizadas en torno a un determinado aspecto de este programa» (Coox;
REICHARDT: 1986, 73).

Malgrat que nosaltres no busquem l'avaluació d'un programa, al qual fa referència FILSTEAD, sinó
d'un aspecte concret relacionat amb la innovació que constitueix el procés d'integració —la formació
del professorat—, la idea de recollir les dades mitjançant diverses fonts és igualment valida pel nostre
estudi, bàsicament de tipus qualitatiu.

El qüestionari i l'entrevista semiestructurada es van dirigir als mestres d'aula ordinaria i als mestres
de suport o d'educació especial de les escoles públiques de Girona i Figueres que durant el curs 1988-
89 van tractar amb nens deficients integrats a les escoles ordinàries. Part de la informació recollida en
l'entrevista era complementaria de la informació recollida al qüestionari, i una altra part de la informació
és la mateixa, tant pel qüestionari com per l'entrevista. D'aquesta manera hem pogut contrastar i
complementar les dades obtingudes. D'altra banda, l'anàlisi de la informació recollida als dos instruments
de recollida de dades l'hem realitzat individualment cada un dels membres de l'equip de treball, per
finalment contrastar les conclusions a les que cada un havia arribat i elaborar l'informe final.

Tot seguit exposem els indicadors que ens han guiat en la confecció de cada un dels instruments
de recollida de dades a partir dels quals podem obtenir informació que ens aproximi al coneixement
de cada un dels objectius de l'estudi:

Objectiu 1:
— Formació Inicial

Indicadors qüestionari:
— Títol d'accés al lloc de treball actual
— Títols que es posseeixen
— Any de titulació

Objectiu 2:
— Formació en Servei

Indicadors qüestionari:
— Estudis actuals
— Assistència a diferents modalitats de formació en servei.

Objectiu 3:
— Experiencia en el món de l'ensenyament

Indicadors del qüestionari:
— Antiguitat en l'ensenyament
— Antiguitat en la placa de mestre de suport

Objectiu 4:
— Experiencia en el treball amb nens deficients

Indicadors entrevista:
— Treball o no en escoles especials
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Objectiu 5:
— Experiència en la integració del nen deficient

Indicadors qüestionari:
— Temps que fa que treballa amb nens deficients integrats a l'aula

Indicadors entrevista:
— Tipus de deficients amb els quals ha treballat
— Problemes amb els quals s'ha trobat en el treball amb deficients integrats

Objectiu 6:
— Valoració de la integració

Indicadors qüestionari:
— Aspectes que pensa que s'estan desenvolupant de manera correcta
— Aspectes que pensa que s'haurien de millorar
— Aspectes amb els quals no hi està d'acord (referits a la implementació del procés d'inte-

gració)

Objectiu 7:
— Valoració del suport pedagògic

Indicadors qüestionari:
— Què pensa del suport pedagògic que rep en el seu treball en la integració

Indicadors entrevista:
— Rep algun suport específic pel fet d'estar treballant amb nens en integració?

Objectiu 8:
— Motivació

Indicadors qüestionari:
— Què el va impulsar a treballar en la integració?

Objectiu 9:
— Valoració de la formació teórica

Indicadors qüestionari:
— Quins aspectes l'han ajudat més a l'hora de treballar en la integració?
— Quines creu que són les necessitats de formació prioritäries dels mestres que treballen en

la integració?
Indicadors entrevista:

— Valoració de la formació teórica que ha rebut de cares al treball amb nens deficients integrats
a l'escola ordinària

Objectiu 10:
— Satisfacció

Indicadors entrevista:
— Se sent satisfet treballant amb nens deficients integrats a l'aula ordinària?

3. Explicació de cada una de les variables

3.1. Formació Inicial: En aquesta variable es contemplen els estudis que han donat accés al lloc
de treball actual als integrants de la mostra.
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3.2. Formació en Servei: Interessa conèixer els estudis actuals i assistència a diverses modalitats
de formació en servei en l'àmbit de l'Educació Especial als quals tenen accés els mestres de suport o
aula ordinària que treballen en la integració.

3.3. Experiencia en el món de l'ensenyament: Hem pres com a indicador de l'experiencia el temps
que fa que treballa en el món de l'ensenyament. Pels mestres de suport ens interessa també l'antiguitat
en la plaça de mestre de suport.

3.4. Experiencia en el treball amb nens deficients: Interessa aquí el nombre d'anys de treball amb
nens deficients i el saber si han treballat anteriorment a algun centre d'educació especial i els tipus de
deficients amb els quals han treballat.

3.5. Experiencia en el treball en la integrado': Ens interessa saber el temps que fa que el mestre
treballa en la integració escolar i els tipus de deficiències amb les quals s'ha trobat.

3.6. Valoració del procés d'integració: Interessa que els mestres facin una valoració del procés
d'integració, remarcant els aspectes que considerin positius, millorables, i els que pensin que s'han de
modificar. L'objectiu és aconseguir informació sobre com veuen els mestres que actualment treballen
en la integració la implementació d'aquesta innovació, i fer una anMisi sobre quins són els aspectes que
en general són considerats més positius i quins són valorats negativament.

3.7. Valoració del suport: Dintre del procés d'integració destaquem el suport i demanem als
mestres la seva opinió respecte a aquest aspecte concret. La raó d'aixó és que, com veurem més endavant,
l'organització del suport pedagògic en cada una de les ciutats de les quals hem extret la mostra és diferent,
la qual cosa pot generar diferencies quant a la valoració que se'n pugui fer.

3.8. Motivació: Només una qüestió ens ha semblat important a l'hora de relacionar-la posterior-
ment amb la formació del professorat: què els va impulsar a treballar en la integració. Sobretot interessa
saber si va ser la pròpia voluntat del mestre, la conveniencia (proximitat de l'escola...), o la imposició
administrativa la causa que els mestres tinguin nens deficients integrats a l'aula.

3.9. Valoració de la formació teòrica: Ens referim bàsicament a la formació que van rebre durant
els seus estudis de magisteri o bé durant estudis posteriors, així com la formació rebuda en servei. Es
tracta que assenyalin aquells continguts que els han resultat més útils per treballar amb nens deficients
i en integració. També interessa saber quines són les necessitats de formació, que pensen que els seria
convenient per adquirir la preparació adequada per a treballar en la integració escolar.

3.10. Satisfacció: Volem apropar-nos al sentir dels mestres respecte al seu propi treball,
concentrat-nos en l'àmbit de la integració escolar.

4. Aplicació dels instruments

Els instruments descrits en l'apartat anterior van ser aplicats a una mostra formada per tots els
mestres de suport i d'aula ordinària que durant el curs 1988-89 estaven treballant amb nens deficients
integrats a l'aula a les escoles públiques de les ciutats de Figueres i Girona.

El fet d'escollir aquestes dues ciutats —a part que, òbviament, formen part de l'àmbit geogràfic
català— es deu fonamentalment a tres raons: en primer lloc, no ens interessava treballar amb mostres
pertanyents a dos àmbits tan diferenciats com poden ser el rural i urbà, sinó centrar-nos en un d'aquests;
comparar les respostes dels mestres d'escoles rurals amb les dels mestres d'escoles urbanes anava més
enla dels nostres propòsits inicials a l'hora de dur a terme aquest estudi. Per tant vam optar per escollir
la mostra dins un medi urbà que se situés en les nostres possibilitats d'acció.

En segon lloc, el fet d'escollir Girona i Figueres ens reportava un element més d'anàlisi: ambdues
ciutats compten amb una organització del suport pedagògic que, si bé en els dos casos es tracta d'una
infraestructura a base d'equips d'assessorament psicopedagógic, difereixen l'una respecte de l'altre en
què a Girona aquests equips depenen del Departament d'Ensenyament, mentre que a Figueres hi ha
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un equip psicopedagógic que depèn de l'Ajuntament d'aquesta ciutat. Així, a Girona hi ha dos EAPs
d'actuació dels quals no es limita a Girona ciutat sinó que abasta tota la comarca del Gironès;

a Figueres l'Equip Psicopedagógic actua dins els límits del municipi, i només en les sis escoles públiques
que existeixen a aquesta ciutat.

Existeix un EAP a la Comarca de l'Alt Empordà, dependent del Departament d'Ensenyament, que
actua fora dels límits del municipi de Figueres.

Finalment, el fet d'escollir aquestes dues ciutats representava per nosaltres poder abarcar tots els
mestres de totes les escoles públiques de Figueres i Girona. El fet d'escollir les escoles públiques i deixar
de banda les privades ens permetia homogeneitzar més la mostra en el sentit que totes les escoles
públiques a nivell d'E.G.B. tenen una normativa comú promulgada pel Departament d'Ensenyament
tant pel que fa al suport com pel que fa al procés d'integració.

Per identificar els individus que formarien part de la mostra vam seguir un procés diferent en les
dues ciutats; a Girona les passes han estat les següents:

1. Mitjançant trucades telefòniques a totes les escoles públiques d'E.G.B. de Girona vam identificar
quines d'aquestes escoles tenien nens deficients integrats.

2. Una vegada identificades les escoles, vam concertar una entrevista amb cada un dels directors
dels centres. El propòsit de l'entrevista era esbrinar quants nens deficients hi havia a l'escola i en quins
nivells estaven integrats i localitzar els mestres d'aula ordinària i de suport que treballaven amb aquests
nens.

3. Vam concertar cites amb els mestres de cada escola que tenien a l'aula els alumnes considerats
deficients.

4. Vam realitzar l'entrevista. La majoria de les entrevistes han estat enregistrades en cintes
magnetofóniques. Als mestres que no van voler que els enregistréssim immediatament després d'acabada
l'entrevista vem prendre nota de les seves aportacions.

A Figueres les passes han estat:

1. L'Equip Psicopedagógic Municipal ens va proporcionar la 'lista de nens que presentaven algun
tipus de deficiencia i que existien a les escoles paliques de Figueres.

2. Vam concertar entrevistes amb els directors com a pas previ al contacte amb els mestres. A les
entrevistes concretàvem quins eren els mestres que tenien nens integrats a l'aula i quins eren els mestres
de suport.

Les passes següents es corresponen a les seguides en el cas de Girona.

VIII.2. Estudi Descriptiu

Tot seguit ens referirem als següents aspectes de la mostra:

1. Nombre
2. Sexe
3. Formació inicial
4. Anys d'Experiència Docent
5. Experiència en el treball amb deficients a l'escola ordinària
6. Situació laboral
7. Estudis actuals

Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogía, Monogràfic Núm. 2, 1989



58 / C. VIDAL I XIFRÉ -J. FULLANA I NOELL - M. PALLISERA I DÍAZ

8. Assistència a cursets, seminaris, jornades..., referits a Educació Especial en els darrers cinc
anys

9. Motivació per treballar en la integració

VIII.2.1. Nombre:

La mostra estudiada està formada per un total de seixanta-quatre mestres, trenta de Figueres i trenta-
quatre de Girona. El Quadre n.° 1 en recull la distribució segons la població (Figueres o Girona) i la
tipologia (mestre d'aula ordinària o d'educació especial).

Considerant conjuntament les dues poblacions, han estat quaranta-set els mestres d'Aula Ordinària
i disset els d'Educació Especial que han format part de la mostra.

QUADRE 1

Figueres	 Girona

Mestres
Aula Ordinària	 24	 23

Mestres
Educació Especial	 6	 11

VIII.2.2. Sexe:

En la mostra de professors que hem treballat domina el sexe femení; només comptem amb tres
mestres de sexe masculí: un mestre d'educació especial i dos d'aula ordinària. Per aquesta raó, a partir
d'ara parlarem en femení quan ens referirem al professorat integrant de la mostra.

VIII.2.3. Formació inicial:

L'objectiu que ens proposem és conèixer la formació de base que ha permès les integrants de la
mostra d'accedir al lloc de treball actual; considerem separadament les mestres d'educació especial i les
d'aula ordinària (v. quadre n.° 2):

QUADRE 2

M. Aula Ord. M. Ed. Esp.

Magisteri Pla Antic 31 4
Magisteri Ciències 3 4
Magisteri Socials 4 4
Magisteri Preescolar 8 3
Magisteri Filologia 2 3
Llicenciat. Història 1 1

Ens interessa saber si, a part de la formació de base que els ha permès l'accés al lloc de treball,
les mestres tenen alguna altra titulació, relacionada o no amb l'educació especial. Així trobem les següents
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titulacions, entre les mestres d'aula ordinària (la quantitat entre els parèntesis indica el nombre de mestres
que han cursat l'especialitat indicada):

Educador especialitzat (1)
Logopèdia (1)
Curs de Pedagogia Terapèutica (1)
Llicenciatura en Psicologia (1)
Llicenciatura en Pedagogia (1)
Llicenciatura en Filologia (1)
Llicenciatura en Pedagogia Terapèutica (1)

Quant a les mestres d'educació especial:

Curs de Pedagogia Terapèutica (9)
Llicenciatura en Pedagogia Terapèutica (1)
Logopèdia (1)
Llicenciatura en Pedagogia (2)
Llicenciatura en Psicologia (2)
Especialitat Educació Especial (Magisteri) (2)

Cal tenir en compte que una mateixa persona pot tenir més d'un títol; així, són 14 les mestres
d'educació especial que compten amb estudis d'Educació Especial, i no 17, com podria suposar-se prenent
només en consideració el recompte dels títols.

D'altra banda, és important assenyalar que la quasi totalitat de les mestres que treballen a l'aula
d'educació especial compten amb esrudis referits a algun aspecte de l'educació especial. No és aquest
el cas de les mestres que treballen a l'aula ordinaria.

VIII.2.4. Anys d'Experiència docent:

Considerem en aquesta variable els anys treballats en l'ensenyament. Al Quadre n.° 3 la distribució
resultant:

QUADRE 3

Mestres A. Ordinaria Mestres A. E. Especial

Anys exp. <5 a. 5-10 a.	 > 10 a. <5 a. 5-10 a.	 > 10 a.

FIGUERES

GIRONA

1

0

3

5

20

18

1

1

3

4

2

6

Total 1 8 38 2 7 8

Ens trobem així que, pel que fa a les mestres d'Aula Ordinaria:

— El 2 % de les mestres fa menys de 5 anys que treballen en l'ensenyament,
— El 17 % de les mestres té una experiència docent compresa entre els 5 i els 10 anys,
— El 81 % de les mestres fa més de 10 anys que treballen en l'ensenyament.
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Quant a les mestres d'Educació Especial:

— El 12 % de les mestres fa menys de 5 anys que treballen en la docència,
— El 41 % de les mestres té una experiència en l'ensenyament compresa entre els 5 i els 10

anys,
— El 47 % de les mestres fa més de 10 anys que treballen en l'ensenyament.

Hem pogut observar que les mestres d'Aula Ordinària tenen el títol més antic, en general, que
les mestres de suport, les quals obtenen el títol, en la seva majoria, en les dècades dels 70-80.

VIII.2.5. Experiència en el treball amb deficients a l'escola ordinària:

QUADRE 4

Mestres A. Ordinaria	 Mestres A. E. Especial

Anys exp.

FIGUERES
GIRONA

< 1 a.	 1-2 a.	 2-3 a.	 > 3 a.	 < 1 a.	 1-2 a.	 2-3 a.	 > 3 a.

14	 4	 5	 18	 8	 1	 4	 4

En l'anàlisi de la informació recollida hem vist que el concepte de «deficient» varia en el conjunt
del professorat. De la mateixa manera que una persona pot haver considerat que fa més de tres anys
que treballa amb deficients perquè, efectivament, fa cinc anys que esa treballant amb deficient sensorials,
una altra o pot haver posat incloint-hi nens amb problemes conductuals o amb dificultats d'aprenen-
tatge.

V111.2.6. Situació laboral:

La totalitat de les mestres de la mostra són funcionàries, excepte una interina que fa de mestre
de suport a una escola de Figueres.

VIII.2.7. Estudis actuals:

Només tres de les mestres estan cursant estudis actualment, dirigits a obtenir els títols de: Psicologia,
Pedagogia Terapéutica i Orientació Escolar. Les tres són mestres d'Educació Especial.

VIII.2.8. Assistència a cursets, seminaris, jornades... referits a Educació Especial en els darrers cinc anys:

QUADRE 5

Figueres	 Girona

SI NO SI NO

Mestres Aula Ordinària 1 23 4 19

Mestres Educació Especial 4 2 10 1
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Observem una major tendència de les mestres d'Educació Especial a beneficiar-se d'alguna de les
modalitats existents de Formació en Servei en Educació Especial. També cal dir que són aquestes mestres
les que tenen major facilitat d'accés a aquests cursets, jornades..., ja que moltes vegades aquests són de
matrícula limitada i tenen preferència les mestres que treballen a l'aula de suport.

VIII.2.9. Motivació per treballar en la integració

La majoria de les mestres d'Educació Especial ha manifestat que es senten motivades per la feina
que fan. Quant a les mestres d'aula ordinària, totes s'han trobat treballant en la integració per força,
encara que moltes es senten satisfetes del treball que fan.

VIII.3. Opinió sobre la integració

Analitzant les respostes a la següent qüestió de l'entrevista: «A partir de la seva experiència, creu
que és positiva la integració dels nens deficients a l'escola?» hem obtingut informació que ens permet
aproximar-nos a la visió que les mestres de Girona i Figueres que el curs 88-89 treballaven amb nens
deficients en integració tenen respecte al procés d'integració. En tractar-se d'una qüestió oberta, les
respostes han estat molt variades, girant al voltant de dos pols: l'opinió sobre el procés d'integració
d'un(s) alumne(s) concret(s). En el primer dels casos, les respostes poden classificar-se en els següents
grups:

VIII.3.1. Opinió sobre la integració en general

Considerem tot seguit les respostes a l'entrevista de les mestres d'aula ordinària de Figueres i Girona;
exposem algunes de les respostes a aquesta qüestió:

a) El procés d'integració seria positiu en unes condicions diferents a les actuals (8,5 % mestres).
«La integració podria ser més positiva si realment hi haguessin més mitjans. Actualment és difícil

tant pels mestres de l'aula com pels de suport, per la poca orientació que tenim. La integració s'hauria
de fer ben feta, i fins que no es fes ben feta no s'hauria d'integrar.»

«Jo crec que la integració serà positiva sempre i quan hi hagi les condicions necessàries. Crec que
la relació d'aquests nens amb nens normals és positiva. Només per això sembla que val bastant la pena
la integració; però si a més d'això no hi ha uns recursos tant a l'aula com fora de l'aula la integració
no és possible, entre altres coses perquè la gent es desanima.»

«La integració positiva si no es comencés la casa pel teulat, indiscriminadament, si es comptés amb
els recursos adients, personal preparat, s'estudiessin bé tots els casos... Però si no es fa bé pot ser perjudicial
pels nens, perquè llavors serà només una integració física, mancada de l'educació que necessiten.»

b) La integració és positiva només en alguns aspectes, sobretot el de les relacions socials que
s'estableixen entre els infants (19% mestres).

«A nivell de socialització, a nivell que aquests nens copiïn uns hàbits, és positiva. A nivell que els
nanos avancin en coneixements, molt mínims, però que avancin, no se'ls fa cap bé. La integració amb
nens tan deficients no es pot fer. Haurien d'anar a escoles especials. En canvi pels nens límits hi ha
un buit. Aquí és on hi hauria una feina maca a fer.»

c) La viabilitat del procés d'integració depèn de les capacitats de l'infant discapacitat. (Associat
en la majoria dels casos al grau de deficiencia) (17% mestres).

«Sóc partidària de la integració, sempre i quan aquests nanos puguin ser integrats.»
d) La integració en general és possitiva pels infants (6 mestres).
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e) La integració en general no és positiva pels infants (15 mestres).
«Crec que la integració no és positiva pels nens deficients. Políticament està molt bé, sembla una

llei feta pels pares. Però de cara als nens és contraproduent. Els nens s'adonen més que són diferents
i seis atén pitjor.»

Gairebé els mateixos grups de respostes apareixen en l'anàlisi de les entrevistes realitzades a les
mestres d'educació especial:

a) El procés d'integració seria positiu en unes condicions diferents a les actuals (41 % mestres).
b) La integració és positiva només en alguns aspectes, sobretot el de les relacions socials que

s'estableixen entre els infants (23 % mestres).
c) La viabilitat del procés d'integració depèn de les capacitats de l'infant discapacitat. (Associat

en la majoria dels casos al grau de deficiència) (12 % mestres).
d) La integració en general és positiva pels infants (6 % mestres).
e) La integració en general no és positiva pels infants (12 % mestres).

Ens trobem però amb unes noves respostes:

L'èxit de la integració depèn de l'ajuda del mestre al nen (12 % mestres).
«Els nens que tenen tanta dificultat, si no tenen molta ajuda per part del mestre, se n'adonen que

són diferents, i els altres, si no ho tenen molt assumit, perquè el mestre també ho tingui, costa molt.
Tot depèn del mestre que tingui el nen.»

VIII.3.2. Opinió sobre la integració en els casos concrets amb els quals les mestres es troben —o s'han
trobat

Considerem en primer lloc les respostes de les mestres d'Aula Ordinària:

a) La integració és positiva només en l'aspecte social (6 % mestres).
b) La integració és positiva (28 % mestres).
c) La integració és negativa (11 % mestres).

Quant a les mestres d'Educació Especial:

a) La integració és positiva (23 % mestres).
b) La integració és negativa (6% mestres).

Considerats aquests resultats, fern dos comentaris:

1. Pel que fa a la consideració del procés d'integració en els casos particulars, hem observat,
relacionant la resposta a aquesta qüestió de l'entrevista amb la informació recollida al qüestionari, que
la majoria de les mestres que manifesten que la integració és positiva es troben en les següents si-
tuacions:

a) O bé treballen amb deficients sensorials (els deficients auditius reben suport suplementari de
logopedes, i els deficients visuals un considerable ajut de l'O.N.C.E.).

b) O bé treballen amb deficients físics que no presenten retard mental associat.
e) O bé reben un gran suport educatiu; per exemple, aquest és el cas de la mestra que treballa
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amb un nen autista a l'aula, per la qual cosa li han reduït molt la ratio i compta amb l'ajut d'una mestra
d'educació especial dins la mateixa aula tota la jornada escolar.

2. En general tot professor, sigui d'aula ordinària o d'educació especial, es mostra partidari de
realitzar una sèrie de canvis per a l'optimització de la integració. Tot seguit farem referència a quins
haurien de ser aquests canvis.

VIII.4. Condicions que afavoririen l'èxit del procés d'integració

Podem obtenir informació sobre les condicions o aspectes que haurien de canviar per a assegurar
la viabilitat i èxit del procés d'integració segons l'opinió de les mestres que li han treballat el curs 1988-
89 a partir de les respostes a les següents qüestions:

1. Preguntes de l'entrevista:

a) «Rep algun suport específic pel fet d'estar treballant en la integració? (Reducció del nombre
de nens per aula, recursos materials, suport pedagògic...) Quina valoració en fa?»

b) «Pensa que caldria canviar alguna cosa de tot el que s'està fent per dur a terme el procés
d'integració? Quines?»

2. Preguntes del qüestionari:

a) «Què pensa del suport pedagògic que rep per part de l'Administració per treballar en la
integració escolar del nen deficient?»

b) «Quins aspectes del procés d'integració pensa que s'estan desenvolupant de manera cor-
recta?»

c) «Quins aspectes del procés d'integració pensa que s'haurien de millorar?»
d) «Hi ha aspectes del procés d'integració amb els quals no hi està d'acord?»

A partir de i contrast de les respostes de cada mestra als dos instruments de recollida de
dades podem presentar la llista de les condicions més importants que s'haurien de donar per tal
d'optimitzar el procés d'integrad& considerem en primer lloc el que han manifestat les mestres d'Aula
Ordinària:

VIII.4.a. Mestres d'Aula Ordinària

Condicions que han de possibilitar	 de la integració Girona Figueres

1. Reducció nombre de nens per aula. 65% 18%
2. Millorar la formació del professorat d'Aula Ordinària (concretats en

forma de cursets, conferències, i altres modalitats de Formació en
Servei). 43% 13%

3. Millorar la informació, orientació i assessorament al mestre d'Aula
Ordinària per part dels equips psicopedagógics. 70% 58%

4. Millorar el seguiment del procés d'integració de cada nen. 48% 4%
5. Treballar coordinadament amb la familia. 22%
6. Treballar amb més coordinació amb el mestre de suport. 13%
7. Realitzar una planificació més racional del procés. 26% 4%
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VIII.4.b. Mestres d'Educació Especial

Condicions que han de possibilitar l'èxit de la integració Girona Figueres

1. Reducció nombre de nens per aula (Aula Ordinària). 54% 83 %
2. Reducció nombre de nens a l'Aula de suport. 27 %
3. Millorar la formació del professorat (concretat en forma de cursets,

conferències, i altres modalitats de Formació en Servei). 36% 100 %
4. Millorar la informació, orientació i assessorament al mestre d'Aula

Ordinària per part dels Equips Psicopedagógics. 73 % 50%
5. Millorar el seguiment i tractament de cada infant integrat. 54% 50%
6. Treballar coordinadament amb la familia. 9% 17 %
7. Treballar amb més coordinació amb el mestre d'Aula Ordinària. 18% 17 %
8. Determinació de criteris sobre la conveniència de la integració en

cada cas particular (considerant tant les possibilitats del nen com
les del centre). 36% 75 %

9. Necessitat de l'ajut d'un equip psicopedagógic a cada escola. 73 % 17 %

Analitzant aquesta informació, podem fer els següents comentaris:

1. La quasi totalitat de les mestres de la mostra consideren totalment insuficient el suport de
personal (manca de prou especialistes i de preparació del professorat) i material (deficients installacions,
insuficient pressupost per material didàctic...).

2. Les condicions que, majoritàriament, són considerades clau per a facilitar l'èxit de la integració
són les següents (confirmades tant per les mestres d'Aula Ordinària com per les d'Educació Especial):

a) Reducció del nombre de nens per aula.
b) Millora de la preparació del professorat (donar recursos i facilitats per accedir a diverses

modalitats de formació en servei).
c) Increment quantitatiu i qualitatiu de la informació, orientació i assessorament al mestre per

part dels equips psicopedagógics.

3. Si existeix consens entre les dues tipologies de mestres quant als aspectes anteriors, observem
que a partir de les respostes de les mestres d'educació especial es pot deduir una altra mancança important
al seu parer: es tracta de la necessitat d'establir criteris sobre la conveniència de la integració en cada
cas particular. Aquesta consideració implica un cert desacord amb la normativa que regula l'educació
especial a Catalunya, en base a la qual tota escola ha d'obrir-se als infants amb necessitats educatives
especials. Per contra, aquestes mestres es manifesten a favor d'un ample consens de la Comunitat
Educativa de cada escola sobre la conveniència de la integració en cada cas particular com a condició
indispensable per a iniciar el procés d'integració.

4. Tot seguit ens fixem en unes respostes en les que hem trobat que existeix una diferència
considerable entre les respectives freqüències d'aparició segons la ciutat que es tracti; aquestes són:

a) Millora del seguiment del procés d'integració de cada nen.
b) Necessitat de l'ajut d'un equip psicopedadógic a cada escola.

En els dos casos hem trobat que les mestres que treballen a Girona són les que es manifesten més
freqüentment a favor d'un canvi en aquest sentit. Una possible explicació podria ser el fet que existeix
una diferència infraestructural entre l'organització del suport psicopedagógic a Figueres i a Girona: mentre

Butlletf de la Societat Catalana de Pedagogia, Monogràfic Núm. 2, 1989



FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PER LA INTEGRACIÓ DEL NEN DEFICIENT /65

que les escoles de Girona depenen del personal dels EAPs que a la vegada han de tenir cura de diferents
escoles de la comarca, les sis escoles públiques de Figueres depenen d'un equip psicopedagägic municipal
que només atén l'ensenyament públic de la ciutat de Figueres. A la práctica això es tradueix en que
mentre que les escotes públiques de Girona reben molt de tant en tant la visita del personal dels EAPs
les psicòlogues del psicopedagógic de Figueres dediquen dues jornades escolars setmanals als alumnes
de cada escola de Figueres. Tot i així, a les dues ciutats es considera que el suport pedagògic és insuficient:
cal més personal que es dediqui a l'assessorament psicopedagógic, més mestres de suport i es reconeix
la necessitat de la preparació del professorat que ha de treballar en aquest àmbit.

5. En l'anàlisi de les respostes de les mestres a les qüestions esmentades hem trobat que proposen
una serie d'alternatives per a millorar l'educació dels nens en integració:

a) Assistència dels nens deficients a una aula d'Educació Especial a la mateixa escola.
b) Assistència a una aula d'Educació Especial per fer determinades assignatures i assistir a l'aula

ordinària per a fer-ne d'altres.
c) Existencia de més suport personal dins de l'aula.
d) No iniciar el procés d'integració d'un infant determinat fins que no hi hagi certes garanties

de que vagi be.

6. Tot seguit ens centrarem en !'anàlisi d'una de les condicions més esmentades com a impres-
cindibles per a l'èxit de la integració: es tracta de la millora de la preparació del professorat.

VIII.5. La formació del professorat que treballa en la integració escolar

Ens podem apropar al coneixement de les percepcions del professorat sobre la seva pròpia formació
a partir de les següents qüestions:

1. Preguntes de l'entrevista:

a) «Quina valoració fa de la formad() teòrica que ha rebut, de cara al seu treball en l'àmbit de
la integrad() escolar?»

2. Preguntes del qüestionari:

a) «Quins aspectes de la seva formad() teòrica l'han ajudat més a l'hora de treballar en el camp
de la integració?»

b) «Quines creu que són les necessitats de formació prioritáries dels mestres que treballen en la
integració del nen deficient a l'escola?»

Aquestes són les nostres observacions:

VIII.5.1. Aspectes de la formad() teòrica que l'han ajudat més en el treball en la integració

1. Tant les mestres d'aula ordinària com les d'educació especial consideren que la formació rebuda
inicialment quasibé no els ha servit en el treball amb deficients a l'aula ordinària; presentem diferents
versions d'aquesta qüestió:

«Per un costat hi ha la teoria, però per l'altre és davant els casos pràctics que has de començar
a buscar-te la informació. La formad() inicial no m'ha servit de gaire res perquè no té res a veure amb
la realitat.»
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«La formació teórica et serveix per a ser mestre. Fins i tot hi ha cursets molt macos però que
a l'hora de posar-los en pràctica no te'n surts. Ets tu que has de fer els teus recursos. Sf que has de
tenir una base, però els recursos han de ser teus. No pot ser que hi hagi uns mateixos recursos per
a tots els mestres.»

«No he rebut la formació adequada per a treballar amb aquests infants, però tampoc no crec que
hagi de ser la meya feina formar-me per això, ja que hi ha qui s'especialitza voluntàriament; aquesta
gent hauria de ser qui treballés amb els infants amb deficiències. A més, ara tinc un nen en integració
a l'aula, amb unes característiques determinades, però no sé si en tindré cap altre.»

Hem observat però que les mestres que han seguit estudis de Pedagogia o Psicologia es mostren
més benèvoles en la crítica general a la formació de base:

«El curs de Pedagogia Terapéutica i l'assistència a cursets i seminaris són el que més m'ha servit.»
«El fet d'haver estudiat Pedagogia m'ha donat més recursos, tot i que la formació teórica és sempre

insuficient.»

2. Quant als continguts estudiats en la formació inicial que més els ha servit en el treball amb
infants integrats, tant les mestres d'aula ordinària com les d'educació especial citen sobretot les següents
matèries: Psicologia Evolutiva, Didàctica, Psicomotricitat, Psicologia de l'Educació. Les mestres d'Educació
Especial citen, entre altres, els següents: Psicodiagnóstic, Psicopatologia Infantil, coneixements específics
de tractament de trastorns del llenguatge.

3. La gran majoria de les mestres manifesta que la Formació en Servei del professorat esdevé
en el cas de la implementació d'una innovació com la integració imprescindible, com a via per a l'obtenció
d'uns coneixements teòrics i pautes per a la reflexió molt importants, que es veuen enormement facilitades
pels contactes entre companys.

VIII.5.2. Necessitats de formació prioritàries dels mestres que treballen amb infants deficients en
integració

1. Existeix consens en les dues tipologies de professors en considerar que cal conèixer no només
de manera teórica sinó també a la pràctica el camp de les deficiències: el seu tractament i orientació.
Esdevenen necessaris coneixements sobre la dinàmica del grup classe, les orientacions sobre el material
didàctic adequat i l'obtenció d'informació sobre teoria i legislació de la integració.

2. S'apunten com a coneixements necessaris per a l'educació dels infants en integració els següents:
diagnòstic i tractament dels trastorns de lectura i escriptura, psicomotricitat, psicologia i pedagogia te-
rapéutica.

3. Per facilitar a tots els mestres aquesta preparació cal la formació en servei que arribi a tot el
professorat.

VIII.6. Satisfacció

La majoria de les mestres d'Aula Ordinària diuen que accepten el fet d'haver de treballar amb infants
en integració, encara que manifesten preferir treballar amb subjectes que no presentin necessitats
educatives especials:

«No estic satisfeta treballant en la integració perquè de la manera que ha estat funcionant aquest
curs aquests nanos no s'integraran; considero que per fer integració hi ha d'haver un camp adobat i
no hi és pas» (M. Aula Ordinària).
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«N'estic satisfeta, encara que es planteja un problema: per un costat, hi ha uns nens als quals el
teu ajut els hi fa un gran bé; en canvi, has d'atendre nens que dubtes que els puguis donar realment
el que necessiten.»

De tota manera, algunes de les mestres que es mostren més satisfetes ho estan no tant dels resultats
del nen deficient, sinó del fet que fan tot el que poden.

«Estic satisfeta en el sentit que ho faig amb tota la bona voluntat i faig tot el que sé, però de
cara a que algú m'hagi donat alguna idea no, faig la me ya» (M. Aula Ordinària).

VIII.7. Conclusions

Hem anat anotant en concloure cada apartat les principals consideracions que es podien fer sobre
les respostes de les mestres als nostres instruments de recollida de dades. Fem ara esment de les
conclusions més importants que es poden derivar de l'anàlisi de les dades:

La gran majoria de les mestres estan disconformes amb el procés d'integració dels nens deficients
a l'escola ordinària. Aquesta disconformitat esa motivada per la manca d'acord amb les condicions en
les que es desenvolupa la implementació de la integració a les dues ciutats estudiades. Les condicions
amb les quals no estan d'acord són les següents:

1. El nombre de nens per aula. Tant les mestres d'aula ordinària com les d'educació especial
mostren la seva preocupació per l'elevat nombre de nens que han d'atendre i la impossibilitat de respondre
adequadament a les necessitats educatives de cada infant. La majoria de les mestres d'aula ordinària es
queixen del fet que no s'ha respectat la reducció de nens per aula establerta per als casos d'integració
escolar, encara que manifesten que aquesta reducció és molt poc significativa.

2. Els recursos materials són insuficients. Es reconeix una mancança generalitzada de recursos
tant econòmics com de material didàctic que dificulten el treball individualitzat.

3. Falta d'assessorament i orientació psicopedagógica. Les mestres de les dues ciutats, tant les
d'aula ordinària com les d'educació especial demanen un increment de la informació, orientació i
assessorament psicopedagògic. Aquest increment comporta un augment de personal —tant de mestres
de suport o educació especial com d'equips psicopedagògics. Sobretot a la ciutat de Girona es reclama
una major atenció dels equips psicopedagògics; ja hem comentat les diferències entre l'organització
infraestructural del suport psicopedagógic a les dues ciutats.

4. Insuficiència de la preparació del professorat pel treball en la integració. La majoria de les
mestres manifesten que la formació inicial rebuda els ha servit de poc a l'hora de treballar amb nens
deficients integrats a l'aula ordinària. A la vegada, demanen que se'ls ofereixen majors possibilitats
d'accedir a una Formació en Servei que cobreixi les seves necessitats de preparació pedagògica. Aquesta
Formació en Servei es fa més necessària si tenim en compte que la majoria de les mestres que actualment
estan treballant a les escoles de Girona i Figueres tot just es troben a la meitat de la seva vida professional.
Cal dir el que l'expressió d'aquestes necessitats de formació per part del professorat és congruent amb
una de les condicions que tota innovació educativa requereix per al seu èxit: la formació adequada dels
agents implicats en la seva implementació.
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IX. CRITERIS PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
QUE TREBALLA EN LA INTEGRACIÓ DEL NEN DEFICIENT A L'ESCOLA
ORDINÀRIA

Tal i com hem vist al llarg d'aquestes pàgines, quan ens referim a la formació del professorat, entre
la formació de base o inicial —la que condueix al títol que permet treballar en l'ensenyament— i la
formació en servei —activitats realitzades una vegada obtingut el títol, amb l'objectiu de perfeccionar
o reciclar els seus coneixements.

IX. 1. Formació inicial

Respecte la formació inicial, hem vist que aquest és un tema que s'estä debatent de cares a la Reforma
del Sistema Educatiu espanyol; el debat gira entorn de la formació inicial del professorat en general
i també de la formació dels especialistes. Hem analitzat algunes de les propostes que fan diversos autors,
centrant-nos en les del Ministeri i les propostes del Grup XV; ambdós proposen que el títol de professor
d'educació bàsica correspongui al grau de diplomatura per als mestres d'aula ordinària. Igualment es
reconeix, seguint la línia dels països estudiats la necessitat que els mestres d'aula ordinària rebin una
certa formació en educació especial, ja que els principis de la integració escolar impliquen que a totes
les escoles hi poden acudir alumnes amb deficiències, o amb termes del M.E.C. i del Departament
d'Ensenyament, infants amb necessitats educatives especials.

Pel que fa als mestres d'Educació Especial, el M.E.C. s'inclina per la tendència que hem observat
en els tres països estudiats; una formació dels especialistes en educació especial posterior a la diplomatura,
El Grup XV proposa el grau de 'licenciatura per aquests especialistes, mentre que el Ministeri proposa
que sigui una postdiplomatura, si bé deixa sense concretar si el grau d'aquesta postdiplomatura ha de
ser o no una llicenciatura.

Nosaltres pensem que, si es pretén ser coherent amb la filosofia de la integració, cal que els programes
de formació inicial de tot el professorat comprenguin no només continguts d'educació especial sinó totes
aquelles orientacions als futurs mestres que preparin pel treball en equip, tenint en compte que hauran
de treballar en estreta coordinació amb els especialistes d'educació especial de dins i de fora de l'escola,
les famílies i altres organismes i associacions relacionades amb l'educació especial, així com altres aspectes
relatius a organització de l'ensenyament a l'aula; dinàmica de grups, organització d'alumnes amb grups
flexibles, elaboració de programes individualitzats, adaptació del material pel treball dels diferents tipus
de deficiències, etc.

Quant al mestre d'educación especial, cal una formació que aprofundeixi en els mateixos temes
esmentats pel mestre d'aula ordinària, també volem assenyalar la importància que tenen les pràctiques
en la formació d'aquests especialistes. Recordem que en els tres països estudiats és necessària una certa
experiència pràctica per poder accedir als estudis de l'especialitat. Nosaltres pensem que els aventatges
que pot proporcionar l'experiència docent anterior als est-udis d'educació especial —pautes de reflexió
sobre la professió docent, experimentació de metodologies didàctiques, el tracte amb els alumnes, etc.—
és molt positiva, però no és imprescindible si la formació conduent a l'especialització comprèn uns
períodes de pràctiques estretament relacionats amb els estudis teòrics, durant els quals es faci un seguiment
constant dels futurs especialistes

Som conscients que tot això comporta la implantació d'una sèrie de condicions, entre les quals
s'inclouen l'augment del personal, per a dur a terme un bon seguiment dels futurs especialistes, establir
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canals de comunicació i coordinació entre les escoles de pràctiques i els centres de formació d'especialistes,
més qualitat en la formació teòrica i pràctica d'aquests especialistes.

Tot això contribuiria a fer avançar en la consecució d'una formació inicial que fos alguna cosa més
que un pur tràmit d'accés al lloc de treball (impressió que es desprèn de l'anàlisi de les respostes de
les mestres entrevistades). Per tant, si es vol que la integració escolar es dugui a terme amb garanties
d'assolir una òptima integració per a tots els nens, tant pels nens integrats com per a la resta dels
seus companys, s'han d'oferir aquestes condicions i també s'ha d'exigir el seu compliment. De l'anàlisi
que hem fet de les respostes de les mestres s'observa que la formació inicial que van rebre va ser dificitäria
en aquest sentit. Ara que es debat la formació inicial del mestre, es té en compte la integració escolar,
la qual cosa fa que es consideri la necessitat d'introduir una certa formació d'educació especial pels mestres
d'aula ordinària. Pel que fa els mestres d'educació especial, el debat es centra en el nivell acadèmic que
han de tenir —diplomatura, postdiplomatura o llicenciatura. Creiem que el que més ha d'importar es
aconseguir una formació de qualitat per aquests especialistes. El caràcter de postdiplomatura (sigui o
no llicenciatura) és més adequat si s'ha de comptar amb el temps suficient per realitzar les pràctiques
i els temes específics d'aquests estudis.

IX.2. Formació en Servei

Encara que la formació inicial seguida pels professionals de l'educació que treballen amb la integració
escolar fos òptima, no es pot descuidar oferir al professorat les oportunitats per perfeccionar i reciclar
els seus coneixements, com tampoc no es pot renunciar a oferir la formació adequada no han estat
preparats en la seva formació inicial per treballar en la integració escolar. En aquest darrer cas es troben
les mestres que treballen amb alumnes integrats a les escoles públiques de Figueres i Girona.

Aquesta formació s'ha d'oferir mitjançant les diverses modalitats de formació en servei.

IX.2.a. Consideracions prèvies

Davant de la demanda de suport pedagògic i del reconeixement de la necessitat d'una adient
preparació del professorat expressades per les mestres de les escoles públiques de Figueres i Girona
que el curs 88-89 han estat treballant amb nens deficients a l'aula ordinària i d'educació especial, presentem
algunes consideracions a tenir en compte en l'elaboració d'unes pautes per a l'organització d'una formació
en servei accesible i útil per a tot el professorat.

A partir de l'estudi teeòric i de les manifestacions de les mestres enquestades podem anotar algunes
de les característiques de la Formació en Servei en l'àmbit de l'Educació Especial que s'ofereix als mestres
que treballen a Catalunya. En primer lloc, els cursos de formació en servei són organitzats bàsicament
per institucions públiques (Universitats, ICEs, Escoles de Formació del Professorat d'E.G.B. i alguns
ajuntaments) o entitats privades. En segon lloc, encara que existeixen diverses modalitats de formació
en servei, la majoria són de matrícula limitada i en aquests casos solen tenir preferència els mestres
d'Educació Especial. D'aquesta manera queden exclosos de la participació en aquests cursos els mestres
d'aula ordinària que treballen en la integració de nens a l'aula ordinària.

D'altra banda, les mestres amb les quals hem treballat es troben amb l'inconvenient que la majoria
dels cursos s'organitzen a Barcelona. Són pocs els que es fan a Girona ciutat i a Figueres no se'n fa
pràcticament cap. Això suposa un cost que s'ha d'afegir a les despeses que comporta la matriculació
a aquests cursos.

Finalment, cal dir que la formació en servei en l'àmbit de l'educació especial no cobreix les necessitats
immediates de preparació pedagògica dels mestres d'aula ordinària que es troben amb infants deficients
a l'aula. Això és degut al fet que la majoria d'aquests cursos es dediquen a l'esrudi i tractament de
deficiències concretes o bé es treballa a un nivell teòric de lligar amb la pràctica a l'escola ordinària.
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Nosaltres pensem que és imprescindible la formació en servei del professorat; imprescindible tant
en les condicions actuals —manca de suport psicopedagógic extern i intern a les escoles— com en el
cas que augmentés quantitativament i qualitativa l'assessorament i seguiment dels nens deficients.
Sobretot aquesta formació esdevé necessària en els mestres d'aula ordinària, ja que aquests es constitueixen
en els agents directament implicats en la integració dels nens.

IX.2.b. Pautes per a l'organització de la formació en servei del professorat que treballa en la inte-
gració.

A partir de les consideracions anteriors, pensem que la formació en servei dirigida a les mestres
que treballen a les poblacions estudiades s'hauria de guiar per les següents pautes:

1. Aspectes que fan referencia a l'organització:

— Descentralització. Aquesta condició s'expressa al Libro Blanco i al Plan de Investigación y
Formación del Profesorado (M.E.C., 1989), així com al Document Formació Permanent del Professorat
(Departament d'Ensenyament, setembre, 1989).

— Cursos de curta durada.
— Gratuïtat.
— Realitzades prop del lloc de treball.
— Establiment de canals de comunicació entre mestres i entitats organitzadores d'aquesta formació.

Aquests canals han de permetre que els mestres participin en l'organització de la seva pròpia formació.
Només des de la seva perspectiva es poden organitzar activitats que s'adaptin realment a les necessitats
formatives del professorat.

— Coordinació entre les entitats organitzadores, per tal d'oferir un ventall prou ampli de possibilitats
de formació i cobrir tota la necessitat de formació.

2. Aspectes que fan referencia a la metodologia:

— Treball en grups, per facilitar l'intercanvi d'experiències, d'opinions, el diàleg...
— Combinació de continguts teòrics i pràctics.
— Planificació de les activitats des d'una perspectiva interdisciplinar.

3. Aspectes que fan referencia als continguts:

— Dinàmica del grup classe amb el nen integrat.
— Filosofia i Teoria de la Integració a Catalunya.
— Coneixement de les diferents patologies i tractament de les mateixes.
— Informació sobre material didàctic adequat pel treball amb deficients.

IX.2.c. Aplicació de les pautes anteriors en l'organització de la formació en servei a Figueres i
Girona.

A partir de les pautes anteriors, sobretot les que fan referència als aspectes organitzatius, dissenyem
a grans trets una possible organització d'activitats de la formació en servei del professorat que treballa
en la integració.
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Partint del principi de descentralització, pensem que cal aprofitar les estructures ja existents a les
dues ciutats per a organització d'activitats de formació en servei.

A Girona existeix una estructura universitäria —l'Estudi General de Girona, dependent de la
Universitat Autònoma de Barcelona— amb un Institut de Ciències de l'Educació. Pensem que aquesta
estructura es pot aprofitar per dinamitzar la formació en servei a la provincia de Girona, cobrint les
necesitats reals de formació del professorat. Considerem també importants les tasques que, en l'àmbit
de la formació en servei del professorat, poden desenvolupar els Centres de Recursos comarcals.

Cal potenciar uns canals de comunicació eficaços entre ICE., Centres de Recursos i escoles de manera
que es puguin recollir prioritats de formació dels mestres. Hem vist que amb la introducció d'una
innovació com la integració de nens deficients a l'escola ordinària es crea una demanda de formació
en educació especial i altres aspectes relacionats amb la integració. Seria funció de l'I.C.E., des d'aquest
punt de vista, detectar-ho. Pensem que el paper de l'I.C.E. seria el de coordinar les diferents iniciatives
de formació, i que aquestes iniciatives han de sorgir de les escoles (recordem que una de les tendències
actuals de formació en servei és l'anomenada formació centrada a l'escola). Juntament amb la coordinació,
altres funcions de l'I.C.E. com a estructura organitzativa serien l'assessorament als centres escolars en
organització d'activitats de formació i contribuir al seu finançament. Una altra de les funcions de l'I.C.E.

seria la d'informació: tant sobre ajuts econòmics o subvencions per a realitzar les activitats formatives
com orientar en aspectes dels cursos concrets (per exemple, sobre les persones més adequat per impartir
un curs determinat).

Una altra possibilitat —que no exclou l'anterior— d'organització d'activitats en servei és la que
existeix en algunes ciutats, com a Barcelona i Sabadell; es tracta dels Instituts Municipals d'Educació,
organismes dependents dels Ajuntaments que assumeixen voluntàriament competències en formació en
servei del professorat. La creació d'aquesta estructura propiciaria la millora de la qualitat docent en l'àmbit
municipal, donat que respondria realment a les necessitats de formació del professorat.

Pensem també que des dels Centres de Recursos comarcals es pot endegar una tasca important
en la Formació en Servei del Professorat en l'àmbit que tractem; una de les funcions primordials que
han de dur a terme aquests centres és l'assessorament i orientació en l'utilització de material didàctic,
i justament aquesta constitueix una de les principals preocupacions dels professors que treballen amb
nens deficients.
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ANNEX 1

LLEI D'INTEGRACIÓ SOCIAL DELS MINUSVÁLIDS

Article 23. 1. El minusvàlid s'integrarà en el sistema ordinari de l'educació general, i rebrà, si s'escau, els
programes de suport i els recursos que la present Llei reconeix.

2. L'Educació Especial sera impartida transitòriament o definitiva, a aquells minusvälids als quals resulti
impossible la integració en el sistema educatiu ordinari i d'acord amb alió previst a l'article 26 de la present Llei.

Article 24. De tota manera, la necessitat de l'educació especial vindr à determinada, per a cada persona, per
la valoració global dels resultats de l'estudi diagnòstic previ de contingut pluridimensional.

Article 25. L'educació especial sera impartida a les institucions ordinàries, públiques o privades, del sistema
educatiu general, d'una manera continuada, transitòria o mitjançant programes de suport, segons les condicions de
les deficiències que afectin cada alumne i començarà tan precoçment com ho requereix cada cas, i hom acomodara
el seu procés ulterior al desenvolupament psicobiológic de cada subjecte i no a criteris estrictament cronològics.

Article 26. 1. L'educació especial és un procés integral, flexible i dinàmic que és concebut per a la seva aplicació
personalitzada i comprèn els diferents nivells i graus del sistema d'ensenyament, particularment els considerats
obligatoris i gratuïts, encaminats a aconseguir la total integració social del minusvàlid.

2. Concretament, l'educació especial tendirà a la consecució dels objectius següents:

a) La superació de les deficiències i de les consequéncies o seqüeles derivades d'aquelles.
b) L'adquisició de coneixements i hàbits que dotin de l'autonomia més gran possible.
c) La promoció de totes les capacitats del minusvàlid per al desenvolupament harmònic de la seva perso-

nalitat.
d) La incorporació a la vida social i a un sistema de treball que permeti als minusvälids de servir-se a ells

mateixos i de realitzar-se.

Article 27. Només quan la profunditat de la minusvalidesa ho faci imprescindible, l'educació per a minusvälids
es portara a fi a Centres específics. A aquests efectes, funcionaran en connexió amb els Centres ordinaris, dotats
d'unitats de transició per tal de facilitar la integració de Ilurs alumnes a Centres ordinaris.

Article 28. 1. L'Educació Especial, quant a procés integrador de diferents activitats, haurà de comptar amb
el personal interdisciplinari tècnicament adequat que, actuant com a equip multiprofessional, garanteixi les diverses
atencions que cada deficient requereixi.-

2. Tot el personal que, a través de les diferents professions i als distints nivells, intervingui en l'educació
especial, haurà de posseir, a més del títol professional adequat a la seva respectiva fundó, l'especialització, experiència
i aptitud necessàries.

3. Els equips multiprofessionals previstos a l'article 10, elaboraran les orientacions pedagògiques individua-
litzades l'aplicació de les quals correspondrà al professorat del Centre.

Article 29. Tots els hospitals, tant infantils com de rehabilitació, i també aquells que tinguin Serveis Pediàtrics
Permanents, siguin de l'Administració de l'Estat, dels Organisme Autònom que en depenen, de la Seguretat Social,
de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, i així mateix els hospitals privats, que regularment
ocupen, pel cap baix, la meitat de Ilurs llits amb malalts, l'estada i atenció sanitaria dels quals siguin abonades
a càrrec de recursos públics, hauran de comptar amb una secció pedagógica per tal de prevenir i evitar la marginació
del procés aducatiu dels alumnes en edat escolar internats als esmentats hospitals.

Article 30. Els minusvälids, en Ilur etapa educativa, tindran dret a la gratuïtat de l'ensenyament, a les institucions
de caràcter general, a les d'atenció particular i als centres especials, d'acord amb allò que disposa la Constitució
i les Ileis que la desenvolupen.

Article 31. 1. Dins de l'educació especial es considerara la formació professional del minusvàlid d'acord amb
allò establert als diferents nivells del sistema d'ensenyament general i amb el contingut dels articles anteriors.

2. Els minusvälids que cursin estudis universitaris la minusvalidesa dels quals els dificulti greument l'adaptació
al règim de convocatòries establert amb caràcter general, podran sol-licitar unes altres convocatòries i els centres
hauran de concedir l'ampliació del nombre d'aquestes en la mesura que compensi Ilur dificultat. Sense detriment
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del nivell exigit, les proves s'adaptaran, si fa el cas, a les característiques de la minusvalidesa que presenti l'in-
teressat.

3. A efectes de la participació en el control i la gestió previstos a l'Estatut de Centres Escolars, es tindrà
en compte l'especialitat d'aquesta Llei pel que fa als equips especialitzats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

El que és disposat en aquesta Llei s'entén sense perjudici d'allò previst als Estatuts d'Autonomia de les Comunitats
Autònomes.

DISPOSICIÓ FINAL SETENA

Per tal d'adequar el cost dels drets continguts en aquesta Llei d'Integració Social dels Minusvälids a les
disponibilitats pressupostàries que permeti la situació económica del país, s'estableix la llista següent de prioritats,
que les Administracions Públiques hauran d'atendre enexcusablement, en la forma indicada més avall. De tota manera,
el cost total de la present Llei ha d'ésser assumit plenament en el terme màxim de deu anys, a partir de la seva
entrada en vigor.

Les esmentades prioritats seran les següents per als dos primers anys d'aplicació de la Llei:

1. Assistència sanitària i prestació farmacéutica.
2. Serveis Socials, en especial els centres ocupacionals per a minusvälids profunds i grans invàlids.
3. Subsidi d'ingressos mínims, mitjançant augments percentuals que es realitzin de manera progressiva i

continuada, i que es determinaran reglamentàriament, comença amb un mínim que sigui a les actuals percepcions
per aquest concepte.

4. Subsidi d'ajuda a tercera persona.
5. Subsidi de mobilitat i compensació de transport.
6. Normativa sobre Educació Especial.
7. Normativa sobre mobilitat i barreres arquitectòniques.
8. Normativa sobre Centres Especials de Collocació.

10. Normativa sobre els programes permanents d'especialització i actualització previstos a l'article 63.2.

La resta de les prestacions, dels subsidis, de les atencions dels serveis podran ésser desenvolupats posteriorment
en el terme indicat abans, en funció de les necessitats generades per l'aplicació de la present Llei.

Aquest desenvolupament s'haurà de fer de manera progressiva i continuada, perquè a cada bienni, fins arribar
al terme màxim de deu anys fixats anteriorment, es posin en marxa les prestacions, els subsidis, les atencions i
els serveis previstos en aquesta Llei o es completin els ja iniciats.

B.O.E.: núm. 103, de 30 d'abril de 1982.

ANNEX 2

REAL DECRETO DE ORDENACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL (6-3-85)

A lo largo de las dos últimas décadas se ha venido produciendo en el mundo un cambio de actitudes en lo
que respecta a la atención social de las personas afectadas por problemas derivados de deficiencias físicas, psíquicas
o sensoriales, que ha conducido en numerosos países a adoptar planteamientos y soluciones más acordes con la
dignidad, necesidades e intereses de las mismas; planteamiento y soluciones que, por lo que se refiere al aspecto
concreto de la atención educativa de dichas personas, y con vistas a su total integración social, de la que la integración
educativa es el primer paso, ha llevado a la inserción completa o parcial de aquéllas en el sistema educativo ordinario,
facilitada o posibilitada a través de apoyos individualizados específicos, prestados por personal especializado; y sólo
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cuando las capacidades del sujeto no han permitido dicha inserción, se ha recurrido a su escolarización en centros
específicos.

En esta línea de planteamientos y soluciones, la Ley 40/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, en sus artículos 49 y siguientes, establece las bases generales para el
tratamiento educativo de los deficientes e inadaptados. Y la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de
los Minusválidos, desarrollando el mandato contenido en el artículo 49 de la Constitución española de 1978, da
un paso más por lo que se refiere a la atención de las personas disminuidas en sus capacidades físicas, sensoriales
o psíquicas, estableciendo para su educación, en la Sección Tercera de su título sexto, artículos 23 al 31, una serie
de directrices acordes con las tendencias actuales en la materia y que vienen a plasmar los cuatro principios que
han de regir en la educación de dichas personas: Normalización de los servicios, integración escolar, sectorización
de la atención educativa e individualización de la enseñanza.

Conforme al principio de normalización, las personas disminuidas no deben utilizar ni recibir servicios
excepcionales más que en los casos estrictamente imprescindibles. Consecuentemente con ello, ha de tenderse a
que dichas personas se beneficien, hasta donde sea posible, del sistema ordinario de prestaciones generales de la
comunidad, integrándose en ella. La aplicación del principio de normalización, en el aspecto educativo, se denomina
integración escolar.

El principio de sectorización, por su parte, implica acercar y acomodar la prestación de los servicios —en este
caso, educativos— al medio en el que el disminuido desarrolla su vida; lo que supone ordenar esos servicios por
sectores geográficos, de población y de necesidades.

Finalmente, el principio de individualización de la enseñanza se concreta en que cada educando disminuido
reciba precisamente la educación que necesita en cada momento de su evolución.

Estas directrices, válidas tanto para los deficientes o disminuidos a que se refiere esta Ley 13/1982, de 7 de
abril, como para los inadaptados, incluidos en la Educación Especial por aquella Ley 14/1970, de 4 de agosto, han
sido ciertamente recogidas por el Real Decreto 2.639/1982, de 15 de octubre, de ordenación de la Educación Especial.
Pero, por una parte, el desarrollo que de ellas hace dicho Real Decreto es incompleto y, por otra, son también
incompletas las medidas que prevé para hacerlas efectivas. Y de ahí que sea aconsejable proceder a la sustitución
de esa norma por otra del mismo rango que contemple más ampliamente la problemática educativa de los disminuidos
e inadaptados y las vías por las que en un futuro inmediato esa problemática habrá de encauzarse y solucionarse.

En este orden de ideas, las lineas fundamentales del presente Real Decreto pueden concretarse en que prevé,
en primer lugar, que la institución escolar ordinaria sea dotada de unos servicios que incidan en su dinámica, con
la finalidad de favorecer el proceso educativo, evitar la segregación y facilitar la integración del alumno disminuido
en la escuela; en segundo lugar, que esa misma institución escolar contemple la existencia de centros específicos
de Educación Especial, que permitan aprovechar y potenciar al máximo las capacidades de aprendizaje del alumno
disminuido, y en tercero y último lugar, que se establezca la necesaria coordinación dentro del sistema educativo,
de forma permanente, de los centros de Educación Especial con los centros ordinarios.

En su virtud, previo informe del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes y del Consejo Nacional
de Educación, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del ministro de Educación y Ciencia, y previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de marzo de 1985.

DISPONGO

CAPÍTULO PRIMERO

De la Educación Especial: Disposiciones Generales

Artículo 1. El derecho de todos los ciudadanos a la educación se hará efectivo, con respecto a las personas
afectadas por disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales o por inadaptaciones, a través, cuando sea preciso, de
la Educación Especial que, como parte integrante del sistema educativo, se regula en el presente Real Decreto.

Artículo 2. 1. La Educación Especial a que se refiere el artículo anterior se concretará bien en la atención
educativa temprana anterior a su escolarización, o bien en los apoyos y adaptaciones precisas para que los alumnos
disminuidos o inadaptados puedan llevar a cabo su proceso educativo en los centros ordinarios del sistema escolar,
en el régimen de mayor integración posible, o en los centros o unidades de Educación Especial.
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2. La escolarización en centros o unidades específicas de Educación Especial sólo se llevará a cabo cuando
por la gravedad, características o circunstancias de su disminución o inadaptación, el alumno requiera apoyos o
adaptaciones distintas o de mayor grado, a los que podrían proporcionarle en los centros ordinarios, y durará
únicamente el tiempo que la disminución o inadaptación haga imposible la integración.

Artículo 3. La determinación, en cada caso concreto, de la necesidad o procedencia de la Educación Especial
en los centros públicos o financiados por fondos públicos, se efectuará por la autoridad educativa correspondiente
en base a la evaluación pluridimensional del alumno, que se realizará por los equipos de profesionales a que se
refiere el artículo 15.2. En cualquier caso se revisará la situación educativa del alumno periódicamente.

Artículo 4. La Educación Especial, como modalidad educativa, será obligatoria y gratuita en los niveles así
establecidos en el sistema educativo ordinario.

Para posibilitar la integración escolar de los niños efectados por disminuciones o inadaptaciones desde los dos
años a los cinco años se proporcionarán de forma gratuita los apoyos precisos.

CAPÍTULO II

Del inicio y escolarización en Educación Especial

Artículo 5. 1. La atención educativa especial del niño disminuido o inadaptado podrá iniciarse desde el
momento en que, sea cual fuere su edad, se adviertan en él deficiencias o anomalías que aconsejen dicha atención
o se detecte riesgo de aparición de las mismas.

2. Esta atención educativa tendrá por objeto corregir en lo posible las deficiencias o anomalías detectadas o,
en su caso, sus secuelas; prevenir y evitar la aparición de las mismas, en los supuestos de riesgo; y, en general,
dirigir, apoyar y estimular el proceso de desarrollo y socialización del niño en un ambiente de completa inte-
gración.

3. En esta atención educativa, y particularmente en la que se lleve a cabo en edades anteriores a la escolarización,
las administraciones públicas propiciarán la colaboración de los padres o tutores del niño, los cuales podrán recibir
preparación a tal fin por los servicios correspondientes.

Artículo 6. La escolarización anterior a la obligatoria comenzará y finalizará en las mismas edades establecidas
por la Ley con carácter general, y tendrá por objeto iniciar o continuar, en su caso, en régimen de integración
escolar, el proceso de desarrollo y socialización del alumno disminuido o inadaptado.

Artículo 7. 1. La Educación General Básica en régimen de Educación Especial, en cualquiera de las modalidades
de escolarización estalecidas en el artículo 2, comenzará y finalizará, igualmente, en la edad fijada con carácter general
por la Ley para este nivel.

Previa conformidad de la autoridad educativa correspondiente, podrá aquélla prolongarse hasta los dieciocho
años, cuando existan causas que lo justifiquen y los servicios correspondientes estimen que con esa prolongación
el alumno podrá superar sus estudios en ese nivel.

2. La finalidad de la Educación Especial en el nivel de Educación General Básica será, en la medida de lo
posible, la establecida con carácter general para este nivel.

3. El contenido y programas de la educación a que se refieren los párrafos anteriores se adaptará a las
necesidades y capacidades de los alumnos a los que va dirigida, en la forma establecida en el artículo 17.

En cualquier caso, en los centros específicos de Educación Especial, se prestará atención relevante a los procesos
de socialización y desarrollo de habilidades y destrezas manipuladas que se continuarán con las actividades de
pretalleres, preparatorias de una Formación Profesional Específica.

Artículo 8. 1. La Formación Profesional Especial, en cualquiera de las modalidades de escolarización esta-
blecidas en el artículo 2, comenzará al concluir el alumno su preparación en el nivel de Educación General Básica,
de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, y su duración será la establecida con carácter general para la
Formación Profesional de primer grado. Excepcionalmente podrá prorrogarse un ario más, previa conformidad de
la autoridad educativa correspondiente, cuando existan causas que lo justifiquen y los servicios técnicos competentes
estimen que con esa prolongación podrá superar su Formación Profesional o, en otro caso, completar adecuadamente
un aprendizaje que le permita desempeñar una tarea de tipo laboral.

2. La finalidad de la Formación Profesional Especial será, en la medida de lo posible, la misma que la establecida,
con carácter general, para la Formación Profesional Ordinaria de primer grado.
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3. Los contenidos y programas de la Formación Profesional Especial serán los mismos que los de la Formación
Profesional Ordinaria de primer grado.

Cuando el alumno de Formación Profesional no pueda, por razón de su disminución o inadaptación, seguir
las enseñanzas teóricas y prácticas de los programas de Formación Profesional Ordinaria de primer grado, aquélla
perseguirá, en todo caso, la capacitación del alumno en técnicas y aprendijaze profesionales que favorezcan y fomenten
su desarrollo personal y su futura integración sociolaboral, a través de las modalidades de Formación Profesional
Adaptada o Formación Profesional de Aprendizaje de Tareas, según se tome como base para ella el programa
ordinario o se establezcan programaciones concretas para determinadas tareas laborales de carácter elemental.

Artículo 9. En el ámbito de la Educación Permanente de Adultos, se prestará singular atención a las personas
con disminuciones, con la finalidad de dar continuación a su formación y posibilitar su participación social y pro-
fesional.

Artículo 10. Para los estudios de los niveles de educación superiores a los contemplados en los artículos
precedentes, incluidos los universitarios, las autoridades educativas correspondientes establecerán medidas que
posibiliten a los alumnos con disminuciones cursarlos. Estas medidas podrán concretarse en las adaptaciones a que
se refiere al artículo 17.

CAPÍTULO III

De los apoyos y adaptaciones de la Educación Especial

Artículo 11. 1. Los apoyos que todo proceso educativo individualizado requiere, se intensificarán y diver-
sificarán a efectos de Educación Especial, adecuándolos a las necesidades de los alumnos y a las características de
sus disminuciones o inadaptaciones.

2. Estos apoyos comprenderán, fundamentalmente, la valoración y orientación educativa, el refuerzo pedagógico
y los tratamientos y demás atenciones personalizadas a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 12. La valoración y orientación educativa comprenderán:

a) La prevención y detección temprana de las disminuciones e inadaptaciones a efectos de educación.
b) La evaluación pluridimensional de los alumnos disminuidos e inadaptados.
c) La elaboración de los programas de Desarrollo Individual con la participación de los padres y profesores.

Dichos programas deberán recoger el plan de trabajo que se considere adecuado a cada alumno y los apoyos y
atenciones personalizadas requeridas.

d) La orientación técnico-pedagógica para la mejor aplicación por los profesores de estos programas, y el
seguimiento de dicha aplicación a lo largo de todo el proceso educativo.

e) La colaboración en las tareas de orientación a padres, en orden a la integración escolar.

Artículo 13. El refuerzo pedagógico comprenderá:

a) La facilitación al alumno disminuido o inadaptado integrado de la asistencia técnico-pedagógica que precise
para la ejecución de su Programa de Desarrollo Individual. Esta asistencia podrá prestarse bien al alumno, al profesor
del aula o a ambos.

El mayor refuerzo y apoyo pedagógico que necesitan los alumnos escolarizados en centros específicos vendrá
garantizado por la especialización del profesor del aula y la existencia de una menor proporción de alumnos por
profesor en dichas aulas, lo que permitirá una mayor atención personalizada.

b) El seguimiento del Programa de Desarrollo Individual y la propuesta de las modificaciones que, en su
caso, se consideren oportunas.

c) La adaptación de los recursos didácticos a las peculiaridades de cada alumno.
d) La orientación a los padres, junto con el profesor del aula para que colaboren estrechamente en el proceso

educativo de sus hijos.

Artículo 14. Los tratamientos y atenciones personalizadas, que estarán en función de las características y
necesidades de los alumnos que los precisen, comprenderán, fundamentalmente, la logopedia, la fisioterapia y, en
su caso, la psicoterapia, la psicomotricidad, o cualquier otro que se estimara conveniente.
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Artículo 15. 1. Los apoyos a que se refieren los artículos anteriores serán desarrollados por profesionales
especializados en las distintas disciplinas, integrados en equipos, cuya organización y funcionamiento se determinará
reglamentariamente por la administración educativa. La composición de estos equipos será flexible y sus miembros,
sin perjuicio de su dependencia orgánico-administrativa, actuarán de forma conjunta y coordinada.

No obstante lo anterior, los profesionales que ejerzan su función en los centros específicos, dedicando
exclusivamente su actitud a los alumnos escolarizados en esos centros, no formarán parte de estos equipos, aunque
sí actuarán coordinadamente con ellos.

2. En cualquier caso, las tareas de valoración y orientación educativa a que se refiere el artículo 12, serán
desarrolladas básicamente y de forma sectorizada por pedagogos, psicólogos, médicos y asistentes sociales, así como
por otros profesionales, cuando se considere conveniente, y serán realizadas en coordinación con las de todos aquellos
servicios comunitarios que tuvieren encomendadas tareas similares o paralelas.

3. Las tareas de refuerzo pedagógico a que se refiere el artículo 13 serán desarrolladas por maestros en posición
de las titulaciones reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia en el campo de la Educación Especial, quienes,
cuando actúen como profesores de apoyo a la integración, constituirán el nexo de unión entre los profesionales
que realicen las tareas de valoración y orientación y el Centro en que el niño a que atiendan se halle escolarizado.

Artículo 15. 4. Los tratamientos y atenciones personalizadas serán prestadas por personal cualificado en
posición de la titulación que en cada caso corresponda a su cometido.

Artículo 16. Tanto las tareas de refuerzo pedagógico para la integración como los tratamientos y atenciones
personalizadas podrán ser realizadas por los correspondientes profesionales, bien con carácter fijo en un Centro
o bien con carácter itinerante, y en ambos supuestos podrán realizarse, asimismo, en régimen ambulatorio.

Artículo 17. 1. Las adaptaciones del sistema pedagógico ordinario, que tendrán por objeto posibilitar o facilitar
al alumno disminuido o inadaptado su proceso educativo, podrán concretarse en acomadar a las peculiaridades físicas,
sensoriales o intelectuales de aquél el contenido o desarrollo de los programas ordinarios, los métodos o sistemas
de impartición de los mismos, el material didáctico y los medios materiales utilizados, o las pruebas de avaluación
de conocimientos que correspondan; y en el caso de estudios universitarios, además, el régimen de convocatorias
establecido con carácter general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 13/1982, de 7 de

abril.
2. Las adaptaciones que afecten al contenido de los programas siempre que no supongan merma en el nivel

básico de conocimientos exigidos para las enseñanzas en que se implanten, permitirán la obtención de las titulaciones
académicas correspondientes a esas enseñanzas. En otro caso se expedirá un certificado que acredite la escolaridad.

3. El contenido, programas, desarrollo y alcance de la Educación Básica impartida en los centros específicos
de Educación Especial, se adaptarán mediante un Programa de Desarrollo Individual a la capacidad física e intelectual
del alumno, y se acomodarán a su desarrollo psicobiológico y no a criterios estrictamente cronológicos, dentro de
las edades señaladas en los artículos 7 y 8. En estos casos, por lo que se refiere a la Formación Profesional, las
enseñanzas se denominarán de Formación Profesional Adaptada o Formación Profesional de Aprendizaje de Tareas,
conforme a lo señalado en el artículo 8.

Cuando el alumno no pueda adquirir los contenidos mínimos de Educación Básica, su Programa de Desarrollo
Individual se orientará preferentemente a desarrollar los procesos de socialización, la autonomía personal y las
habilidades manipulativas.

CAPÍTULO IV

De los centros para Educación Especial

Artículo 18. Los centros ordinarios que sean autorizados para escolarizar alumnos con disminuciones o
inadaptaciones podrán reducir la proporción alumnos/profesor de las aulas en que aquéllos se hallen integrados,
en el número que se determine reglamentariamente por el Ministerio de Educación y Ciencia.

De los claustros de estos centros formarán parte los profesores de apoyo a que se refiere el artículo 15.3 que
presten servicios en el mismo con carácter de fijos.

Artículo 19. La estructura orgánica de los centros específicos de Educación Especial se ajustará a lo establecido
por las leyes, con carácter general para los centros ordinarios, sin más modificaciones que las impuestas por las
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características de su personal y de sus alumnos. En estos centros, la proporción alumnos/profesor será la que se
determine reglamentariamente.

Artículo 20. Los centros en los que se imparta Educación Especial habrán de contar con la infraestructura
y servicios necesarios, que permitan a los alumnos en ellos escolarizados desarrollar al máximo sus capacidades.

Artículo 21. Los centros específicos de Educación Especial facilitarán, siempre que sea posible, el paso a los
centros ordinarios de los alumnos disminuidos o inadaptados en ellos atendidos. En todo caso coordinarán las
actividades extraescolares de sus alumnos con las de otros centros ordinarios.

Artículo 22. El horario de los centros que impartan Educación Especial, bien sean ordinarios o específicos,
y el de su profesorado, será el establecido con carácter general para los centros de enseñanza del nivel que co-
rresponda.

Artículo 23. Las actividades y servicios complementarios que se lleven a cabo en los centros de Educación
Especial, estarán sujetos a la normativa que con carácter general regule esas actividades y servicios.

Artículo 24. La escolarización de los alumnos disminuidos o inadaptados en régimen de integración en centros
específicos de Educación Especial públicos o financiados por fondos públicos, se determinará por la autoridad educativa
correspondiente, en base al dictamen del equipo de profesionales a que se refiere el artículo 3 y previa audiencia
de los padres de aquéllos.

Artículo 25. 1. En los centros específicos de Educación Especial, el profesorado y demás personal interdis-
ciplinario habrá de poseer la titulación requerida a su respectiva función y, en su caso, la especialización, experiencia
y aptitud necesarias, a cuyo fin se adoptarán las medidas precisas en materia de formación y perfeccionamiento.

2. Dichos centros podrán contar asimismo con personal para el cuidado de los alumnos cuando las dismi-
nuciones de éstos así lo requieran y en el número que reglamentariamente se determine.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 1. A los efectos de la financiación para la consecuención de la gratuidad a que se refiere el artículo
4.1 en los centros específicos privados de Educación Especial, en las condiciones que se establezcan, y dentro de
los créditos habilitados a tal fin, se tendrán en cuenta las atenciones personalizadas, así como el personal necesario
al cuidado de los alumnos disminuidos referidos en el artículo 25.2.

2. A los mismos efectos, en las condiciones que se establezcan, y dentro de los créditos habilitados para ello,
se tendrá en cuenta para los centros privados ordinarios que impartan Educación Especial los apoyos a que se refieren
los artículos 13 y 14.

Segunda. 1. Las administraciones educativas podrán concertar con las instituciones sanitarias públicas, tanto
infantiles como de rehabilitación, así como aquellas que tengan servicios pediátricos permanentes, el establecimiento
de las dotaciones pedagógicas, necesarias para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los niños
en edad escolar internados en ellas.

2. Las mismas previsiones podrán adoptarse con respecto a los establecimientos sanitarios privados que
regularmente ocupen cuando menos la mitad de sus camas con enfermos cuya estancia y atención sanitaria sean
abonadas con cargo a recursos públicos.

Tercera. Asimismo, las administraciones educativas concertarán con los centros asistenciales públicos y, en
su caso, privados, la atención pedagógica de los niños en edad escolar afectados por disminuciones o inadaptaciones,
que en ellos se hallen atendidos.

Cuarta. A efectos de que todo el profesorado de Educación General Básica tenga conocimiento de las necesidades
educativas específicas de los disminuidos e inadaptados, las autoridades educativas adoptarán las medidas oportunas
para que en la formación básica y perfeccionamiento de aquél se incorporen los estudios necesarios sobre Educación
Especial.

Quinta. Se constituirán comisiones de ámbito sectorial, cuya composición se determinará reglamentariamente,
encargadas de garantizar la mayor coordinación posible de las instituciones educativas y el mejor aprovechamiento
de los recursos del sector, que posibiliten o faciliten el proceso educativo de los alumnos con disminuciones o
inadaptaciones en la escuela y en la comunidad.

Sexta. Las administraciones educativas promoverán e impulsarán la investigación en el campo de la Educación
Especial, facilitando la participación en la misma de los profesionales a que se refiere el artículo 15.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1. Lo dispuesto en los artículos 12 y 15 se entenderá sin prejuicio de lo que en su día se establezca sobre
equipos multiprofesionales, en desarrollo del artículo 10 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social

de los Minusválidos.
2. Hasta tanto se produzca el oportuno desarrollo económico normativo, las funciones de valoración y

orientación educativas, a que se refiere el artículo 12 del presente Real Decreto serán desempeñadas por los actuales
equipos multiprofesionales dependientes de las administraciones educativas y por aquellos otros que por dichas

administraciones sean habilitados para ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Real Decreto 2.639/1982, de 15 de octubre de ordenación de la Educación Especial, y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, se establecerá

reglamentariamente:
La proporción alumnos/profesor de centros ordinarios en que se hallen atendidos, en régimen de integración

alumnos de Educación Especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.
La proporción alumnos/profesor especializado en las aulas de los centros específicos de Educación Especial

integrados en centros ordinarios.
La proporción de personal de apoyo para los tratamientos correctores, rehabilitadores y de atención personal

a que se refieren los artículos 11.2, 14, 15.4 y 16, y de personal cuidador a que se refiere el artículo 25.1, por alumnos
que precisen de esos tratamientos o de esos ciudados, bien en centros específicos de Educación Especial o bien

en centros de integración.
Estas proporciones habrán de establecerse en función de las características, gravedad y, en su caso, heterogeneidad

de las disminuciones o inadaptaciones que el personal a que se refieren haya de atender, así como en función de
las características y ubicación de los centros en que puedan hallarse escolarizados alumnos de Educación Especial,
y en el caso de personal de apoyo, además, según su actuación haya de desarrollarse con el carácter de fijo, itinerante

o ambulatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.
Segunda. Lo establecido en el presente Real Decreto se llevará a efecto gradualmente, a lo largo de ocho

arios, en función, en su caso, de las diponibilidades presupuestarias y con arreglo al siguiente calendario.

1. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adptarán las medidas que se obtienen
de la Educación Especial para el curso 1985-86, con vistas a iniciar en ese mismo curso la integración educativa
de alumnos de Educación Especial de edad preescolar y al menos de primer curso de E.G.B., en centros ordinarios
completos. Estos centros serán seleccionados a tal fin entre los que permitan asegurar, por un lado, la prosecución
de la integración de aquellos alumnos en cursos sucesivos hasta que se complete su educación básica y, por otro,
la reiniciación o renovación de la integración en esos nuevos cursos sucesivos, mediante la admisión en cada uno
de ellos de nuevos alumnos de preescolar o de primer curso de educación básica que, igualmente, habrán de continuar
su proceso educativo en régimen de integración hasta el final del mismo.

Los centros ordinarios completos seleccionados a dichos fines para el indicado curso 1985/86, lo serán en la
proporción de, cuando menos, uno por cada sector de población de entre 100.000 y 150.000 habitantes.

2. Finalizados los cursos 1985/86 y 1986/87, las administraciones educativas competentes adoptarán asimismo
las medidas oportunas para la planificación de la Educación Especial en los dos cursos siguientes. Ello tomando
como base para la misma la experiencia adquirida con la integración establecida en el curso o cursos anteriores
y seleccionando en cada caso nuevos centros ordinarios completos para la integración, con los mismos criterios
y en las mismas proporciones que los establecidos para el curso 1985/86.

3. Finalizado el curso 1987/88, las administraciones educativas competentes adoptarán, por último, las medidas
que consideren oportunas para efectuar una planificación general de la Educación Especial, que garantice la puesta
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en práctica gradual y sectorizada de todas las previsiones contenidas en el presente decreto, de forma que se alcance
su entero y generalizado cumplimiento a lo largo de los cinco cursos académicos siguientes.

Esta planificación, que se realizará en base a los resultados obtenidos en los cursos 1985/86, 1986/87 y 1987/88,
considerados experimentales, será revisada, actualizada y, en su caso, perfeccionada, a la finalización de cada uno
de los cinco cursos académicos a que se extiende, con vistas principalmente a la aplicación de la misma en el curso
inmediato siguiente a aquel que haya finalizado.

4. Los criterios que se establezcan para la selección de los centros en la etapa experimental a que se refieren
los apartados anteriores, incluirán las condiciones mínimas que deben reunir los mismos; refiriéndose necesariamente
a la estabilidad del equipo docente, relación profesor/alumno y cualquier otra que se considere oportuna para una
mejor integración.

5. Los centros específicos de Educación Especial serán dotados de los medios necesarios para poder llevar
a cabo, con carácter gratuito, los tratamientos y atenciones personalizadas a que se refieren los artículos 14 y 25.2.

Dicha dotación se iniciará en el curso 1985/86 y se incluirá totalmente en el curso 1986/87.
Tercera. Lo dispuesto en el presente Real Decreto será de aplicación en todo el territorio español sin perjuicio

de las facultades que corresponden a las Comunidades Autónomas que, teniendo competencias en materia educativa,
según sus respectivos Estatutos de Autonomía, hayan recibido los traspasos de funciones y servicios de acuerdo
con los correspondientes Reales Decretos.

Cuarta. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1985.

JUAN CARLOS R.

El ministro de Educación y Ciencia
JOSÉ MARÍA MARAVALL HERRERO

ANNEX 3

DECRET 117/1984, de 17 d'abril, sobre ordenació de l'Educació Especial per a la seva integració en el sistemaeducatiu ordinari

La Llei 13/1982, d'Integració Social dels Minusvälids, en el seu Títol VI, Secció 3a. (articles 23 al 31), en
acompliment de l'article 49 de la Constitució, estableix una sèrie de directrius que responen plenament als principisinspiradors del Pla d'Educació Especial de l'any 1978, y que foren recollits i desenvolupats en la Circular de 4 de
setembre de 1981, de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament, que establia els criteris d'actuació en
els camp de l'Educació Especial.

Aquests principis es fonamenten en la consideració de l'educació com un bé al qual tots els ciutadans, sense
cap mena d'excepció, tenen dret, tal com manifesta l'article 27 de la Constitució; en el reconeixement de l'aducabilitat
de tota persona i el seu dret a ser valorada i exigida segons les seves capacitats, així com en el dret a rebre la
resposta adequada a les seves necessitats educatives dins el sistema escolar i en el si de la pròpia comunitat.

De conformitat amb aquests principis; en compliment del manament constitucional i d'alió que es disposa
al Títol VI, Secció 3a., Disposició Addicional 2a., i Disposició Final 7a. de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, al Reial
Decret 2.639/82 de 15 d'octubre, i a l'Ordre del Departament d'Ensenyament de 20 de maig de 1983, a proposta
del conseller d'Ensenyament de 20 de maig de 1983, a proposta del conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Consell
Executiu.

DECRET:

Article 1. Es consideren subjectes d'Educació Especial tots aquells infants, adolescents o adults que, ja sigui
temporalment o de forma permanent, precisin d'una ajuda pedagógica especial per tal d'assolir convenienment el
màxim nivell educatiu d'acord amb llurs capacitats.
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Article 2. Als efectes d'aquest Decret, l'Educació Especial es concreta en tots aquells mitjans d'ordre personal,
tècnic i material posats a disposició dels diferents nivells educatius del sistema escolar ordinari, perquè aquest doni
ple acompliment al dret constitucional d'aquests ciutadans a l'educad&

Article 3. L'Educació Especial, com a modalitat educativa, s'ordenarà d'acord amb els següents principis:

— Normalització. Les persones disminuïdes utilitzaran, llevat de casos excepcionals, els serveis i recursos

ordinaris de la comunitat.
— Integració. Tots els alumnes disminuïts rebran reducació que requereixen, preferentment en el marc dels

sistema educatiu ordinari. El criteri integrador serà flexible i dinàmic en funció de l'evolució de l'alumne, aplicant-

se de forma que permeti el màxim desenvolupament de les seves possibilitats.

— Sectorització. L'educació de les persones amb dificultats o disminucions, l'atenció preventiva de tota la població
escolar i el suport a les institucions educatives de cada comunitat, s'ordenaran partint d'unitats geogràfiques i de

població que permetin, d'una manera adient i eficaç, l'avaluació de les necessitats de la programació dels serveis,
l'administració dels recursos i la coordinació de les funcions i competències.

— Individualització. L'atenció educativa dels alumnes s'ajustarà, en el seu desenvolupament, duració, programes

i avaluació, a les característiques i singularitat de cada persona.

Article 4. En els nivells de Preescolar, Educació General Bàsica i Ensenyaments Secundaris, l'alumne disminuït

s'integrarà preferentment en el sistema educatiu ordinari, en els centres del seu barri o demarcació, amb els ajuts

individualitzats que siguin necessaris.
Article 5. L'escolarització es durà a terme en Centres d'Educació Especial només quan la gravetat de la

minusvalidesa ho faci imprescindible o en el casen què l'escola del sector on resideixi l'infant no disposi encara
dels mitjans que preveu aquest Decret. En ambdós casos serà requisit previ a l'admissió, l'informe favorable de
la Inspecció Tècnica, que inclourà el dictamen emès a l'efecte per l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicope-
dagngica del sector.

Article 6. En allò que respecta a l'Educació Permanent d'Adults, es prestarà singular atenció a les persones

disminuïdes, amb la finalitat de donar continuïtat a la seva formació, fent possible la seva actualització, readaptació

social i professional.
Article 7. El Departament d'Ensenyament establirà en els hospitals amb serveis pediàtrics permanents, unitats

escolars que assegurin la continuïtat del procés educatiu dels alumnes internats en edat escolar.
Article 8. El Departament d'Ensenyament adoptarà les mesures necessàries que possibilitin a les persones

amb minusvalideses cursar estudis de segon ensenyament, universitaris i de qualsevol altre nivell o modalitat assi-

milables.
Article 9. El Departament d'Ensenyament, d'acord amb les disponibilitats pressuposaries, dotarà els centres

públics de Preescolar, Collegis d'E.G.B. i centres d'Ensenyaments Secundaris, dels professors de suport i d'aquells
especialistes i personal auxiliar necessaris per a l'ajut i assessorament dels professors tutors en les matèries que,
per la seva especificitat, ho requereixin.

Seran funcions dels professors de suport: Assegurar, juntament amb la resta del Claustre, la intervenció
primerenca i preventiva de les dificultats d'aprenentatge; l'exec-ució en alguns casos de programes molt específics;

la collaboració en l'elaboració de materials i d'altres recursos didàctics, així com l'assessorament als pares.

Article 10. El nombre de professors de suport d'Educació Especial, d'altres especialistes i de personal auxiliar
destinat a cada Centre, vindrà determinat pel nombre de alumnes amb necessitats pedagògiques especials matriculats

i per l'especificitat del suport que s'hagi de dur a terme. Es determinarà en base a l'informe preceptiu de la Inspecció
Tècnica, que inclourà el dictamen emès pel corresponent Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagógica i
pel que disposi en el seu moment el Dret de Plantilles.

Article 11. Aquests professors i personal especialitzat exerciran les seves funcions segons les dues modalitats

següents:
a) Atenció als alumnes d'un sol Centre; en aquest cas formaran part del Claustre.
b) Atenció als alumnes de diferents Centres, com a professors itinerants; en aquest cas seran adscrits a l'Equip

d'Assessorament i Orientació Psicopedagógica del Sector.
En ambdós casos la selecció d'aquest personal s'afectuarà mitjançant concurs públic.
Article 12. Les actuals unitats dels Centres Públics d'Educado:3 Especial amb alumnes que puguin seguir
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programes combinats d'Educació General Bàsica i Educació Especial, funcionaran en unitats de transici6 en connexió
amb els corresponents centres ordinaris del barri o demarcació.

Article 13. El Departament d'Ensenyament, consignarà ene! seu pressupost, de manera específica, les dotacions
corresponents a les atencions i serveis continguts en el present Decret per tal de fer possible, en un termini màxim
de vuit anys, la dotació dels mitjans previstos en aquest Decret i l'ampliació dels ja iniciats.

Article 14. Els Centres Privats de Preescolar, Educació General Bàsica o Formació Professional de primer
grau, concertats o subvencionats, rebran els mòduls de subvenció corresponents que seran fixats d'acord amb el
nombre d'alumnes amb necessitats pedagògiques especials matriculats i l'especificitat del suport que s'hagi de dur
a terme. La concreció dels mòduls, s'establirà en base a l'informe preceptiu de la Inspecció Tècnica, que inclourà
el dictamen emès per l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagógica del Sector i d'acord amb les disponibilitats
creditícies.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

El Departament d'Ensenyament establirà un Pla d'implantació progressiva i continuada de les previsions
contingudes en aquest Decret, i elaborarà programes de difusió i sensibilització dirigits als professionals, pares i
alumnes, i a la societat en general, així com programes de formació i perfeccionament del professorat necessari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Els Equips d'Assessorament Psicopedagógica (EAPs), de composició multiprofesional i d'àmbit
sectorial creats por Ordre del Departament d'Ensenyament de 20 de maig de 1983, que regula la intervenció
psicopedagngica als centres escolars de Catalunya, continuaran regint-se conforme el que estableix l'esmentada
Ordre.

Segona. Els Equips Psicopedagógics depenents d'altres institucions públiques o privades hauran de demanar
cada curs autorització explícita del Departament d'Ensenyament per a llur intervenció en els centres d'ensenyament
de titularitat pública o concertats, o bé, sollicitar la corresponent homologació d'acord amb el procediment previst
en l'Ordre del Departament d'Ensenyament de 28 de gener de 1983.

Tercera. Per a l'acompliment d'allò que estableix el present Decret, el Departament d'Ensenyament podrà
establir concerts amb entitats públiques o privades.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Departament d'Ensenyament per dictar les normes necessàries per al desenvolupament del que
s'estableix en el present Decret.

DIPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primer.a. Queden derogades les disposicións d'igual o inferior rang que s'oposin a allò que s'estableix en el
present Decret.

Segona. Les disposicions que regulen matèries objecte del present Decret i no s'hi oposin, continuaran en
vigor com a normes de caràcter reglamentari.

D.O.G.C. núm. 435, de 18 de maig de 1984.
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ANNEX 4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 14 de junio de 1983 por la que se desarrolla el Real Decreto 2639/1982, de 15 de octubre, de
ordenación de la Educación Especial, en lo que se refiere a los niveles de Preescolar y Educación Básica.

Ilma. Sra: En base a la Disposición Final del Real Decreto 2639/1982, de 15 de octubre, de Ordenación de
la Educación Especial, que autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia a dictar las normas necesarias para el
desarrollo de su contenido, esta Orden Ministerial efectúa tal desarrollo en los niveles de Preescolar y Educación
General Básica, garantizando la aplicación de los principios inspiradores del mencionado Real Decreto, y al mismo
tiempo establece los méritos necesarios para que la Educación Especial que se imparte en los centros ordinarios
y específicos del sistema educativo, a través de las distintas modalidades de integración, responda a las exigencias

de calidad y eficacia.
Se da así respuesta a la demanda social de integración en el sistema ordinario en los niveles antes citados,

configurándose como una primera medida que posibilitará el desarrollo de la Educación Especial en los demás niveles

educativos.
En su virtud, este Ministerio dispone:

Artículo 1. 1. Las ensefianzas de Educación Básica dirigidas a minusválidos se desarrollarán fundamental-
mente en el marco del sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas de opoyo

y servicios necesarios.
2. La Educación Básica, ni en el ámbito de la Educación Especial, será impartida, transitoria o definitivamente,

a aquellos minusválidos a los que no les sea posible el máximo grado de integración en el sistema educativo or-

dinario.
Artículo 2. La Educación Básica del disminuido será obligatoria y gratuita.
Artículo 3. 1. La Educación del disminuido se impartirá en alguna de las formas y atendiendo a las

orientaciones que se establecen en los números cuarto al séptimo de la presente Orden.

2. El criterio integrador que deben tener las distintas formas de integración será flexible, por lo que no se
entenderán con carácter permanente, sino que tendrán un carácter dinámico en función de la evolución del

alumno.
Artículo 4. Integración completa en unidades ordinarias. 1. Estará dirigida a aquellos alumnos que presenten

una dificultad ligera de carácter transitorio en determinado momento de su proceso educativo, o que por la naturaleza
de su disminución necesiten un apoyo específico.

2. El programa en esta forma de integración será el ordinario, con las orientaciones pedagógicas individua-
lizadas, de acuerdo con la dificultad que presente el alumno. Será aplicado por el profesor del aula, de acuerdo
con las indicaciones que reciba de los Grupos de Apoyo.

Artículo 5. Integración combinada en centros ordinarios. 1. Atenderá a alumnos con dificultades de carácter

previsiblemente transitorio en algún área del programa que exija un tratamiento especializado.

2. El programa en esta forma de integración será el ordinario para las áreas que pueda seguir adecuadamente

y será aplicado por el profesor del aula.
3. El programa de aquellas áreas que requieran un tratamiento especializado estará en función de las

orientaciones pedagógicas individualizadas del alumno y será aplicado por el profesor de Educación Especial, de
acuerdo con las indicaciones del Equipo Multiprofesional.

Artículo 6. Integración parcial en centros ordinarios. 1. Atenderá alumnos con dificultad seria y continuada

en todas las áreas del programa, y con posibilidad de participación en las demás actividades del centro.

2. El programa en esta forma de integración estará en función de las orientaciones pedagógicas individualizadas
del alumno y será aplicado por el profesor de Educación Especial, de acuerdo con las indicaciones de los Equipos

Multiprofesionales.
3. Asimismo, el alumno con integración parcial recibirá los apoyos específicos que requiera.
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Artículo 7. Escolarización en centros específicos. 1. Estará dirigida a los alumnos con dificultades graves
y continuadas en todas las áreas del programa y que, en virtud del grado de sus deficiencias, no puedan ser atendidos
en alguna de las formas anteriores.

2. El programa se establecerá en función de los tipos y grados de deficiencia y será impartido por el profesor
de Educación Especial, de acuerdo con las orientaciones de los Equipos Multiprofesionales.

3. Además, el alumno recibirá los apoyos específicos y de rehabilitación que cada caso requiera.
Artículo 8. 1. La relación máxima profesor/alumno será de 1:25 en las unidades ordinarias de Integración

Completa y/o de Integración Combinada.
2. En las unidades de Educación Especial de Integración Combinada se formarán grupos de alumnos de acuerdo

con el tipo y grado de dificultad, que recibirán atención individualizada a tiempo parcial. La composición de estos
grupos oscilará de uno a cinco alumnos.

3. En las unidades de Educación Especial con alumnos de integración Parcial y en las de centros específicos,
en función del grado y tipo de deficiencia, la relación profesor/alumnos se mantendrá dentro de los siguientes lí-
mites:

Disminuidos psíquicos: 10-12 alumnos/unidad.
Disminuidos sensoriales: 10-12 alumnos/unidad.
Autistas: 3-5 alumnos unidad.
Disminuidos físicos (plurideficientes): 8/12 alumnos unidad.

4. El número de alumnos disminuidos integrados en aulas ordinarias no será superior a tres.
5. En todo caso, estas cuantificaciones se harán teniendo en cuenta las peculiaridades de los alumnos, de acuerdo

con los informes que al respecto se emitan por la Inspección Técnica de Educación Básica.
Articulo 9. 1. La atención educativa al disminuido se iniciará tan pronto como sea posible, en el marco del

sistema ordinario de Educación Preescolar, mediante la modalidad de Integración Completa.
2. La admisión de alumnos disminuidos se llevará a cabo en el nivel de Preescolar, salvo casos extremos,

en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que los establecidos para los demás alumnos de este nivel.
3. Los alumnos disminuidos que presenten en este nivel dificultades recibirán los apoyos específicos y de

rehabilitación que requiera cada caso.
4. En las unidades de Educación Preescolar el número de alumnos disminuidos no será superior a tres.
5. En todo caso, estas cuantificaciones se harán teniendo en cuenta las peculiaridades de los alumnos de acuerdo

con los informes que al respecto se emitan por la Inspección Técnica de Educación Básica.
Artículo 10. 1. Será requisito previo a la admisión de alumnos en cualquiera de las formas de escolarización

mencionadas, tanto en centros públicos como privados, la valoración y orientación individual realizada por los Equipos
Multiprofesionales dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia o de aquellos Equipos que a tal efecto se
homologuen.

2. La Inspección Técnica de Educación Básica a la vista de los informes emitidos por los Equipos Multipro-
fesionales, resolverá la forma de escolarización que proceda para cada alumno.

Artículo 11. 1. La evaluación será continua e individualizada, en base a los objetivos fijados para cada alumno
en el programa de desarrollo individual.

2. Los resultados de dicha evaluación se harán constar en el expediente personal del alumno.
3. Al final de cada curso se efectuará una evaluación sumativa especificando los logros alcanzados por el

alumno.

Artículo 12. El proceso educativo del alumno de Educación Especial se recogerá en el expediente personal
del mismo.

Artículo 13. 1. Se establecerán en los centros ordinarios o agrupaciones de los mismos, en su caso, Grupos
de Apoyo, en las modalidades de fijos o itinerantes, formados por profesorado especializado, que ejercerán las
siguientes funciones:

Ayuda a la E.G.B. en dos sentidos:

1. Al profesor de la clase, para que éste atienda a los alumnos disminuidos que tenga a su cargo.
2. A los propios alumnos desarrollando individualmente o en pequeños grupos programas correctores de

dificultades cuando éstas no puedan ser atendidas por el profesor ordinario.
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Asesoramiento a padres para que colaboren en la labor rehabilitadora del centro.
3. Serán requisitos para ser nombrado Profesor del Grupo de Apoyo:

— Tener la titulación idónea para regentar unidades de Educación Especial.
— Acreditar tres años de servicios de los cuales dos deban serio en Educación Especial.

4. El profesor o profesores que componen los Grupos de Apoyo actúan en la modalidad de fijos cuando atienden
a los escolares del centro al que están destinados, o a escolares de otros centros en régimen de ambulatorio. Tienen
la consideración de itinerantes los que se desplacen a otros centros o instituciones para la atención directa de los
sujetos que precisen su asistencia.

5. En todo caso, el profesor del Grupo de Apoyo estará adscrito orgánicamente al centro donde desempeña
sus funciones en la modalidad de fijo, a uno de los centros en el caso de que éstos sean varios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Hasta tanto no estén establecidos los Equipos Multiprofesionales necesarios para la consecución de
los objetivos previstos en esta Orden, las funciones atribuidas a los mismos podrán ser realizadas por cuantos servicios
estén homologados por la Administración Educativa.

Segunda. Hasta tanto se normalice un modelo de documentación necesaria para el alumno de Educación
Especial, los Centros abrirán un expediente personal en el que deberá constar:

— Diagnóstico y valoración realizada por el Equipo Multiprofesional o, en su caso, equipos homologados.
— Programa de desarrollo individual.
— Evaluación periódica e informe anual del progreso del alumno.

La escolarización se acreditará en el Libro de Escolaridad Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

La dinámica escolar de la integración del disminuido en el sistema ordinario podrá dar lugar a la concesión
de las ayudas que resulten necesarias para la realización de experiencias singulares de integración.

La Dirección General de Educación Básica y los Organismos Autónomos, Instituto Nacional de Asistencia y
Promoción del Estudiante y el Instituto Nacional de Educación Especial, desarrollarán conjuntamente los tipos y
condiciones para la concesión de tales ayudas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de junio de 1983.

Ilma. Sra. Directora General de Educación Básica.

B.O.E. núm. 145, de 18 de juny de 1983.
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ANNEX 5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 18 de octubre de 1983 por la que se regula la Educación Especial en el nivel de Formación Profesional
en desarrollo del Real Decreto 2639/1982, de 15 de octubre.

Ilustrísimos señores:

En la Educación Especial las enseñanzas que corresponden a la preparación profesional constituyen el verdadero
cauce para la inserción plena de los disminuidos en la sociedad, a través de su incorporación al mundo del trabajo.

La formación profesional de los alumnos afectados de disminuciones debe desarrollarse conforme al principio
fundamental de integración. En consecuencia, la presente Orden ha de basarse en los contenidos del Real Decreto
2639/1982, de 15 de octubre, sobre ordenación de la Educación Especial y en el Plan Nacional de Educación Especial.
Así pues, se hace necesario establecer las normas a las que debe ajustarse el desarrollo de la Formación Profesional
en esta modalidad, acomodándolas a las peculiaridades propias de la Educación Especial y a las contenidas en la
normativa vigente, como paso inicial en la regulación de esta materia, sin obstaculizar el proceso de revisión del
actual sistema de Enseñanzas Medias.

Para llevar a efecto los planteamientos anteriores, es preciso regular y ordenar las distintas formas integradoras
y las particularidades concernientes a planes de estudio, contenidos, requisitos de acceso de los alumnos, titulaciones,
estructura y funcionamiento de los Centros, y, finalmente, la formación y especialización del profesorado.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

1. Las enseñanzas de Formación Profesional dirigidas a disminuidos se desarrollarán fundamentalmente en
el marco del sistema ordinario de la educación general.

La Formación Profesional, en el ámbito de la Educación Especial, será impartida, transitoria o definitivamente
a aquellos alumnos cuya integración en el sistema educativo ordinario no resulte posible.

2. La Formación Profesional de primer grado en la modalidad de Educación Especial será obligatoria y
gratuita.

3. La Formación Profesional para disminuidos se impartirá, siempre que sea posible, tanto en Centros públicos
como en privados, mediante la forma de integración más conveniente en cada caso.

Aquellos alumnos que por las características de sus deficiencias, no puedan ser atendidos en Centros ordinarios
se escolarizarán en Centros de Formación Profesional de Educación Especial.

4. La Formación Profesional de Educación Especial se impartirá atendiendo a las características y capacidades
de los alumnos que a ella accedan.

Las enseñanzas, el plan de actividades y las pruebas evaluatorias a seguir por las personas disminuidas que
cursen los estudios de Formación Profesional se realizarán con los medios apropiados a sus minusvalías y en la
forma que mejor se adapte a sus características. La metodología será activa y de trabajo individualizado.

5. El acceso de los disminuidos a las enseñanzas de Formación Profesional, a que se refiere la presente Orden,
se ajustará a criterios de capacidad específica y a las singulares exigencias de escolarización, que serán valorados,
con la colaboración del profesorado correspondiente, por los equipos multiprofesionales que elaborarán las orien-
taciones pedagógicas individualizadas adecuadas a cada caso.

Los disminuidos que hayan finalizado su escolarización en el nivel correspondiente a la Educación General Básica
podrán acceder a las distintas formas de Formación Profesional previstas en la presente disposición, según la
orientación que conste en el dictamen emitido por el equipo multiprofesional correspondiente. Dicha orientación
formará parte del expediente académico del alumno.

6. La Formación Profesional de Educación Especial será, según los casos, ordinaria, adaptada y de aprendizaje
de tareas.

7. Las enseñanzas de Formación Profesional ordinaria de primer grado se atendrán a los planes de estudio,
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duración, horarios, profesorado, titulaciones y demás condiciones que afecten a la ordenación de los Centros de
régimen general.

8. a) La Formación Profesional adaptada comprenderá dos áreas de conocimientos: Instrumental y técnico-
práctica.

b) En la Formación Profesional de aprendizaje de tareas se desarrollarán actividades de carácter técnico-práctico.
En el aspecto instrumental se atenderá al mantenimiento y, en su caso, al desarrollo de la formación básica ad-
quirida.

9. Las enseñanzas de Formación Profesional adaptada y de aprendizaje de tareas tendrán una duración de
tres años.

10. En la Formación Profesional adaptada y en la de aprendizaje de tareas los programas para la enseñanza
de las respectivas profesiones o tareas se ordenarán por ramas, con las adaptaciones requeridas en cada caso, y
serán aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Los Centros de Formación Profesional Adaptada y de Aprendizaje de Tareas podrán proponer al Ministerio
de Educación y Ciencia programas concretos para profesiones o tareas de acuerdo con las particularidades que resulten
convenientes.

11. Los horarios indicativos correspondientes a la Formación Profesional adaptada y a la de aprendizaje de
tareas se determinarán reglamentariamente.

12. 1. En la Formación Profesional adaptada los alumnos que hayan finalizado su escolaridad con evaluación
final positiva obtendrán un certificado de los estudios cursados, referido al área técnico-práctica de la rama y profesión
correspondiente, en el que constará el término «Adaptada» a continuación de la profesión a que haga referencia.

2. En la Formación Profesional de aprendizaje de tareas los alumnos que hayan finalizado los estudios
obtendrán el correspondiente certificado de escolaridad. Además, el Centro en que hayan cursado los estudios facilitará
un informe acerca de las tareas para las que estén capacitados.

13. Las enseñanzas de Formación Profesional adaptada y de aprendizaje de tareas podrán cursarse en Centros
docentes ordinarios o específicos, tanto públicos como privados.

Los Centros privados estarán adscritos a un Instituto Politécnico, que orientará y supervisará sus tareas, sin
perjuicio de las funciones encomendadas a la Inspección Técnica de Formación Profesional.

14. Los Centros de Formación Profesional Especial, además de los requisitos mínimos establecidos para los
Centros ordinarios de Formación Profesional de primer grado, deberán reunir, en cuanto a instalaciones y
equipamientos, los requisitos que se determinen reglamentariamente.

15. 1. En los casos de integración de alumnos en Centros de Formación Profesional Ordinaria, los alumnos
disminuidos no excederán de tres por grupo de clases teóricas, salvo casos excepcionales. El número total de alumnos
del grupo no será superior a 25.

2. En los Centros de Formación Profesional Especial, bien sean de enseñanza adaptada o de aprendizaje de
tareas, la relación profesor-alumno se mantendrá dentro de los siguientes límites:

Disminuidos psíquicos: 12/15 alumnos.
Disminuidos sensoriales y físicos: 12/15 alumnos.
Disminuidos plurideficientes: 8/10 alumnos.

En todo caso, estas cuantificaciones se harán teniendo en cuenta las peculiaridades de los alumnos, de acuerdo
con los informes que se emitan por la Inspección Técnica correspondiente.

16. 1. Para la impartición de las enseñanzas correspondientes a la Formación Profesional adaptada y de
aprendizaje de tareas, el profesorado deberá reunir los requisitos siguientes:

FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

Área instrumental

Poseer la titulación que habilite para la docencia en la Educación General Básica o en la Formación Profesional
de primer grado y estar en posesión de la especialización de Pedagogía Terapéutica o del certificado de Aptitud
Pedagógica de Educación Especial.
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Área técnico-práctica

Poseer la tit-ulación mínima exigida al profesorado de prácticas de Formación Profesional de primer grado y
estar en posesión de la especialización de Pedagogía Terapéutica o del certificado de Aptitud Pedagógica de Educación
Especial.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE APRENDIZAJE DE TAREAS

Para impartir los contenidos del área instrumental específica se exigirán los mismos requisitos establecidos
para dicha área en la Formación Profesional adaptada.

2. El profesorado que imparta Formación Profesional ordinaria a alumnos disminuidos deberá poseer, además
de la titulación exigida con carácter general, el certificado de Aptitud Pedagógica de Educación Especial.

17. 1. En los Centros de Formación Especial integrados en Centros específicos de Educación Especial existirá
un profesor coordinador que dependerá del director del Centro específico, y que será nombrado de acuerdo con
la normativa vigente.

El profesorado que imparta estas enseñanzas se incardinará a todos los efectos dentro de los órganos de gobierno
del Centro específico.

2. Los Centros de Formación Profesional especial tendrán los órganos de gobierno reglamentados para los
Centros de Formación Profesional de primer grado.

18. Los Centros de Formación Profesional Especial contarán con los servicios de apoyo que se determinen
de acuerdo con las minusvalías de sus alumnos.

19. Los equipos multiprofesionales y demás servicios de valoración existentes, homologados por la adminis-
tración educativa deberán de acuerdo con sus funciones orientar a los alumnos hacia la enseñanza profesional que
en cada caso deban seguir.

20. Las enseñanzas que tengan por finalidad la actualización y reconversión o readaptación en técnicas concretas,
podrán ser homologadas como de Formación Profesional, dentro del régimen de educación permanente de adultos
en el ámbito de la Educación Especial.

21. 1. Los alumnos que en razón de sus minusvalías no puedan cursar alguna materia de las enseñanzas
a que se refiere esta Orden podrán ser dispensados de la misma, siempre que sean autorizados para ello, en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. Quienes precisen interrumpir o prolongar su escolarización en cualquiera de los tipos de enseñanza
profesional a que se refiere esta Orden, y en razón de sus propias minusvalías, podrán solicitar la prórroga de
su escolarización hasta los veinte arios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Hasta tanto no estén regulados los cursos para la obtención del certificado de Aptitud Pedagógica
de Educación Especial el Instituto Nacional de Educación Especial adoptará las medidas necesarias para la formación
del profesorado de Formación Profesional que haya de encargarse de esta modalidad de enseñanza.

Segunda. 1. Los Centros y Secciones actualmente autorizados para impartir enseñanzas de Formación
Profesional especial podrán seguir haciéndolo, si bien las autorizaciones dadas bajo las denominaciones de Forma-
ción Profesional reglada y no reglada se entenderán en lo sucesivo referidas, respectivamente, a las de Formación
Profesional ordinaria y de aprendizaje de tareas.

2. Los mencionados Centros y Secciones deberán solicitar, en el plazo de un año, la iniciación de expediente
de acomodación a la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a las Direcciones Generales de Enseñanzas Medias y de Educación Básica para dictar
las normas necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente Orden.

Segunda. Se derogan las Órdenes de 17 de junio de 1974 y 14 de mayo de 1975, así como la Resolución
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de 31 de octubre de 1974 y las normas y disposiciones de igual o inferior rango al de la presente Orden que se
opongan a la misma.

Tercera. La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de octubre de 1983.

MARAVALL HERRERO

limos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Educación Básica y Enseñanzas Medias.

ANNEX 6

REAL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA
EDUCACIÓN ESPECIAL (21-5-86)

Los avances científicos y pedagógicos experimentados durante los últimos arios en el campo de la educación
de las personas minusválidas encontraron su marco legal en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social
de los minusválidos. En ella se establece un conjunto de directrices que vienen a plasmar los principios que
han de regir la educación de estas personas: normalización de los servicios, integración escolar, sectorización de
la atención educativa e individualización de la enseñanza. De acuerdo con estos principios, la propia Ley posibilita
en su artículo 23.1 la integración del minusválido en el sistema ordinario de la educación general, beneficiándose,
en su caso, de los programas de apoyo y recursos con esta finalidad establecidos.

Estos fundamentos han sido desarrollados en el Real Decreto 3341/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de
la Educación Especial, en el que se prevé, en primer lugar, la dotación a la institución escolar ordinaria de unos
servicios que faciliten la integración del alumno minusválido en la escuela; en segundo lugar, la existencia de centros
específicos que por la gravedad de su minusvalía no puedan ser escolarizados en régimen de integración y, en tercero
y último lugar, la necesaria coordinación dentro del sistema educativo de los centros de educación especial con los
centros ordinarios.

La puesta en marcha de estas orientaciones y el diseño específico de las funciones de apoyo o adaptación exigida
por las características de los alumnos, cualquiera que sea su forma de escolarización, debe ser contemplada en un
marco coherente, dinámico y coordinado en orden a dar respuesta efectiva a las directrices emanadas de la Ley
de Integración Social, desarrollada en el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial. Por estas razones
resulta imprescindible proceder a la creación de un Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial que
atienda las áreas de la deficiencia auditiva y las alteraciones del lenguaje, la deficiencia y los trastornos del desarrollo
y la deficiencia motärica.

El Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial se constituye de esta forma en el lugar de elaboración,
reflexión y experimentación de las orientaciones básicas emanadas del Ministerio de Educación y Ciencia en relación
con la Educación Especial, capaz de impulsar, analizar y coordinar las aceleradas transformaciones que se están
produciendo en nuestro país en este campo; de diseñar los materiales necesarios y las adaptaciones curriculares
precisas para posibilitar la escolarización de los alumnos minusválidos en el régimen de mayor integración posible,
de ofrecer medios rigurosos de diagnóstico a partir de la confluencia de los distintos profesionales especializados
que estudian los procesos de desarrollo y de aprendizaje; de incorporar, experimentar y difundir los avances
tecnológicos que para la ayuda de los alumnos con minusvalías se están produciendo, especialmente en el campo
de la comunicación y de transmisión de información; de formular y coordinar, en colaboración con otras Entidades
y Organismos, iniciativas estables para el perfeccionamiento del profesorado, la elaboración de textos y materiales,
la investigación y la información en el campo de la Educación Especial.
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A esta finalidad responde el presente Real Decreto, el cual, a través de la creación de un Centro Nacional
de Recursos para la Educación Especial, permitirá, desde una perspectiva multiprofesional y con una actitud de
renovación pedagógica y tecnológica, encontrar fundamentos científicos que avalen las modificaciones que vayan
produciéndose en la Educación Especial, favoreciendo el debate y la participación tanto de los profesionales implicados
en este campo como de los diferentes sectores sociales y de la comunicación educativa, proporcionando una fuente
de recursos humanos y materiales imprescindibles para una permanente renovación de la Escuela.

En su virtud, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del ministro de Educación y Ciencia,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de abril de 1986.

DISPONGO:

Artículo 1. Se crea un Centro nacional de recursos para la Educación Especial dependiente del Ministerio de
Educación y Ciencia que garantice el desarrollo, la contrastación y difusión de las orientaciones educativas derivadas
de la legislación vigente en el campo de la Educación Especial.

Artículo 2. Corresponden al Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial las siguientes fun-
ciones:

1. La realización de estudios que el Ministerio de Educación y Ciencia requiera para el desarrollo de la Educación
Especial.

2. La elaboración y adaptación de los instrumentos de evaluación y el asesoramiento para el diagnóstico,
teniendo en cuenta para ello la normativa general que sobre dicha materia dicte el Gobierno.

3. La preparación de los diseños curriculares más adecuados para estos alumnos.
4. La elaboración, adaptación y, en su caso, edición de textos.
5. El diseño de materiales.
6. La orientación a los padres para su participación en el proceso educativo de sus hijos en el campo de la

Educación Especial.
7. La colaboración en el perfeccionamiento del profesorado y de otros profesionales relacionados con la

Educación Especial.
8. La experimentación e incorporación de nuevas tecnologías.
9. La investigación sobre el desarrollo de los alumnos con necesidades especiales y la evaluación de las distintas

situaciones de aprendizaje.
10. El conocimiento de los recursos existentes y la difusión de todo tipo de información relacionado con la

Educación Especial.
11. Cualquier otra que pudiera encomendársele.
Artículo 3. 1. Al frente del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial habrá un director,

nombrado por el ministro de Educación y Ciencia a propuesta del director general de Educación Básica, entre
funcionarios docentes de reconocido prestigio en el ámbito de la Educación Especial, cuyo nivel se determinará en
las disposiciones de desarrollo del presente Real Decreto.

2. Asimismo, existirá un secretario nombrado entre los profesionales que presten servicios en el Centro
Nacional de Recursos para la Educación Especial, cuyo nivel y funciones se determinarán en las medidas de desarrollo
del presente Real Decreto.

Artículo 4. El Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial se estructurá en torno a tres áreas:
deficiencia visual, auditiva y alteraciones del lenguaje, deficiencia motórica, y deficiencia mental y trastornos del de-
sarrollo.

Artículo 5. Para el mejor cumplimiento de sus fines, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial
contará con los siguientes departamentos, cuyos niveles y funciones se determinarán en las medidas de desarrollo
del presente Real Decreto.

1. Un departamento de evaluación y diagnóstico por cada una de las áreas descritas en el artículo anterior.
2. Un departamento de adaptación, creación de material y desarrollo curricular por cada una de las áreas

descritas en el artículo anterior.
3. Departamento de perfeccionamiento del profesorado e investigación, común a todas las áreas.
4. Departamento de información, difusión y promoción, común a todas las áreas.
Artículo 6. Los profesionales que estarán al frente de cada una de las tres áreas, así como aquellos que vayan
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a prestar sus servicios en los departamentos descritos en el artículo quinto deberán pertenecer a los cuerpos docentes
del Ministerio de Educación y Ciencia o ser contratados laborales del departamento, siempre que estén en posesión
de la titulación y de la preparación específica requerida en cada caso y previo cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación vigente sobre función pública.

Artículo 7. 1. En el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial existirá un Consejo de Dirección
presidido por el director general de Educación Básica y constituido por los siguientes vocales:

El subdirector general de Educación Especial, que será el vicepresidente.
El director del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial.
Un representante de cada una de las áreas mencionadas en el artículo cuarto de este Real Decreto.
Un representante de la Subdirección General de Perfeccionamiento del Profesorado.
Un representante del Centro de Investigación y Documentación Educativa (C.I.D.E.).
Un representante del Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
Un representante del personal funcionario adscrito al centro.
Un representante del personal laboral adscrito al centro.
El secretario del centro que actuará como secretario del Consejo de Dirección.

2. El procedimiento de actuación del referido Consejo de Dirección se regirá por lo dispuesto en el Capítulo
II del Título Primero de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 8. Serán funciones del Consejo de Dirección del Centro Nacional de Recursos para la Educación Es-
pecial:

— Elaborar planes anuales de actuación del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial, impulsar
y supervisar su realización y evaluar sus resultados.

— Elaborar y proponer el presupuesto anual.
— Proponer las formas de colaboración necesaria con otra institución para el desarrollo de sus funciones

propias.
— Estudiar y proponer los convenios de colaboración que el Ministerio de Educación y Ciencia vaya a establecer

para el correcto desarrollo de las funciones del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial.
— Elaborar el reglamento de régimen interior del centro.

Artículo 9. Serán funciones del director del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial:

— Ostentar la representación del centro.
— Dirigir y coordinar el funcionamiento de las diferentes arcas y departamentos.
— Impulsar y coordinar los planes de actuación del centro.
— Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de dirección.
— Cualquiera otras funciones que le sean encomendadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Artículo 10. El Ministerio de Educación y Ciencia deberá aprobar antes del comienzo de cada curso escolar
el plan anual de actuación del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial elaborado por su Consejo
de Dirección.

Artículo 11. Con el fin de favorecer la colaboración con aquellas instituciones que trabajan en el campo de
la Educación Especial y para el desarrollo de las funciones propias del Centro Nacional de Recursos para la Educación
Especial, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá establecer convenios de colaboración con comunidades
autónomas, entidades locales, universidades e instituciones públicas y privadas.

Artículo 12. El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de los directores provinciales y de acuerdo
con la planificación realizada podrá autorizar, previa la tramitación correspondiente de la oportuna orden ministerial,
el funcionamiento de secciones provinciales del Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial con el
fin de que realicen todas o algunas de las funciones atribuidas en el artículo segundo al Centro Nacional de Recursos
para la Educación Especial, con el que deberán establecer las relaciones necesarias para su correcto funciona-
miento.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Lo dispuesto en el presente Real Decreto queda en todo caso supeditado al cumplimiento de lo
previsto en el artículo 23 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en relación con los correspondientes catálogos
de puestos de trabajo y de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre relaciones
de puestos de trabajo en la forma que determinan las normas relativas a su confección y actualización.

Segunda. De conformidad con lo previsto en el artículo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo,
nueva redacción de la disposición adicional segunda de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, lo dispuesto en el presente
Real Decreto podrá ser modificado por orden del ministro de Educación y Ciencia, previo el cumplimiento de los
trámites legales oportunos.

Tercera. El presente Real Decreto no supondrá incremento de gasto público y se financiará con cargo a las
vigentes dotaciones presupuestarias, sin perjuicio de las aportaciones que puedan establecerse a través de los oportunos
convenios.

Cuarta. Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entenderá sin perjuicio de las facultades que correspondan
a las comunidades autónomas que teniendo competencias plena en materia educativa, según sus respectivos estatutos
de autonomía, hayan recibido los traspasos de funciones y servicios de acuerdo con los correspondientes reales de-
cretos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Por el ministro de Educación y Ciencia se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda. Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES

ORDEN de 20 de marzo de 1985 sobre planificación de la Educación Especial y experimentación de la integración
en el curso 1985-86 (B.O.E., 25-3-1985).

ORDEN de 30 de enero de 1986, por la que en cumplimiento de la disposición final primera del Real Decreto
334/1985, de 6 de marzo, de ordenamiento de la Educación Especial, se establecen las proporciones de perso-
naValumnos en esta modalidad educativa (B.O.E., 4-2-1986).

ORDEN de 30 de enero de 1986 sobre planificación de la Educación Especial y ampliación de la experimentación
de la integración en el curso 1986/87 (B.O.E., 4-2-1986).

ANNEX 7

ORDRE de 20 de maig de 1983, per la qual es regula la intervenció psicopedagógica als centres escolars i
es creen els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (E.A.P.)

L'experiència contrastada en l'actuació dels Equips Multiprofessionals dependents del Servei d'Educació Especial
—la formació dels quals venia obligada pel Decret 282/80 dl de desembre de creació del citat Servei— dels Serveis
d'Orientació Escolar i Vocacional, implantats amb carácter experimental per Ordre Ministerial de 30 d'abril de 1977;
així com el funcionament de l'anomenat Gabinet Tècnic d'Integració Escolar d'Invidents (G.I.E.I.) ha posat de
manifest, al llarg d'aquests darrers cursos, la concurrència d'algunes de les seves funcions i la seva comuna incidencia
de l'àmbit escolar.

La Llei Orgánica 5/1980, de 19 de juny, configura els Centres docents com a Organs i Institucions amb suficient

autonomia per a dur a terme els seus objectius educatius dintre del compliment dels principis consagrats per la
Constitució i l'esmentada Llei Orgánica i per això, es fa necessari que els alludits Equips Multiprofessionals i Serveis
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d'Orientad& així com altres Òrgans de suport, operin en llur intervenció psicopedagógica a l'escola de forma més
integrada i eficaç, la qual cosa aconsella procedir a l'ordenació de llur composició i funcions.

Per tot això, en base als articles 49 al 53, 94, 125 i 127 de la Llei General d'Educació; d'acord amb els articles
24 i 8 de la Llei 13/1982 de 7 d'abril, i en compliment del que prescriu 6 de la mateixa Llei i les seves
disposicions addicionals primera i segona i el Reial Decret 2639/1982.

ORDENO:

Article 1. Es creen els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagógica (E.A.P.) com a instrument que
ha de contribuir dins d'una perspectiva multidisciplinäria i en estreta collaboració amb els claustres de professors,
a la necessària prevenció educativa i a un millor desenvolupament del procés educatiu i de la renovació pedagògica,
la qual cosa farà possible que l'escola doni resposta a les necessitats educatives de tots els alumnes, siguin quines
siguin llurs característiques individuals.

Article 2. Els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagógica tindran una composició multidisciplinäria
i estaran constituïts bàsicament per professionals de les següents disciplines: Pedagogia, Psicologia, Treball Social
i Medicina; així mateix per a la seva actuació podran gaudir del suport d'un Auxiliar Administratiu.

Al front de cada equip hi haurà un cap nomenat pel director general d'Ensenyament Primari a proposta de
la Comissió Territorial que s'esmenta a l'article 7. d'aquesta disposició, un cop escoltats els membres dels E.A.P.
El cap assumirà la direcció i representació de l'equip.

Article 3. 1. El personal especialitzat d'aquests equips podrà ser nomenat en comissió temporal de serveis
per la Direcció General d'Ensenyament Primari, entre els funcionaris del cos de professors d'E.G.B. que reuneixin
aquestes condicions:

a) Alguna de les titulacions que habiliten per a l'exercici de les places a cobrir.
b) Acreditar una experiència mínima de tres anys de treball en Educació Especial i/o E.G.B.

2. També podran ser contractats aquells professionals que reuneixin les condicions assenyalades en el punt
anterior.

3. La selecció d'aquest tècnic especialitzat, tant si es tracta d'una proposta de comissió de serveis com de
contractació, es farà mitjançant concurs públic.

Article 4. Els E.A.P. tindran assignades les següents funcions, que desenvoluparan dins el seu àmbit territorial
d'actuació:

a) La prevenció educativa en el medi escolar, familiar i social.
b) La detecci& tan aviat com sigui possible, dels problemes i trastorns en el desenvolupament psicopedagägic

de l'infant.
c) La valoració multidisciplinäria de les necessitats educatives especials d'un alumne determinat i de les seves

possibilitats. Aquesta valoració cal que sigui feta des de la perspectiva de l'anàlisi de les distintes variables que hi
incideixen: escolars, familiars i socials.

d) L'elaboració de programes de desenvolupament individual que donin resposta a les necessitats de cada
alumne valorat i la seva proposta al professor tutor o de suport a qui pertoca l'aplicació.

e) El seguiment del programa de desenvolupament individual en estreta collaboració amb tots aquells que
hi prenguin part.

L'orientació escolar, personal i vocacional dels alumnes, especialment en els moments crítics de llur es-
colaritat.

g) L'assessorament i ajuda tècnica als professors d'E.G.B. i d'E.E. i de suport pel que fa a l'orientació escolar
i vocacional dels alumnes.

h) Contribuir, com a Organ tècnic sectoritzat, en la realització del disseny del quadre de necessitats concretes
del sector que ha d'elaborar la Inspecció, la qual l'elevarà a la Comissió Territorial.

L'acompliment d'aquestes funcions es durà a terme en tots els casos en estreta collaboració amb la Direcció
i claustre dels Centres.

Article 5. La concreció de les funcions enumerades en l'article anterior i la seva priorització es farà a través
d'un pla de treball anual que cada equip elaborarà a l'inici del curs escolar.
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En finalitzar cada curs l'E.A.P. presentara una memòria del treball realitzat.
Article 6. 1. Els E.A.P. dependran orgànicament de la Direcció General d'Ensenyament Primari.
2. Es constituirà a la Direcció General d'Ensenyament Primari una Comissió Central presidida pel director

general i integrada per:

— Els Caps del Serveis Territorials o persones en qui deleguin.
— El Cap del Servei d'Educació Especial.
— El Cap del Servei Tècnic d'Inspecció.
— El Cap del Gabinet d'Ordenació Educativa.
— El Cap de la Secció Técnico- Pedagògica, del Servei d'Educació Especial, que actuara com a secretari.

3. Les funcions d'aquesta Comissió seran:

a) Establir les línies bàsiques d'actuació dels E.A.P.
b) Informar la normativa necessària per al bon funcionament dels E.A.P.
c) Aprovar els plans d'actuació dels E.A.P. i, si s'escau, ordenar les oportunes correccions.
d) La proposta de creació de nous equips i d'assignació del seu àmbit territorial.
e) La proposta d'homologació d'altres Equips Psicopedagisics depenents d'altres Institucions, d'acord amb la

normativa vigent.
Exercir el seguiment i coordinació última de l'actuació dels equips.

Article 7. 1. Els E.A.P. dependran funcionalment i administrativa dels Serveis Territorials del Departament
d'Ensenyament.

2. Es constituirà a cadascun dels Serveis Territorials una Comissió Territorial presidida pel respectiu Cap i
integrada per:

L'Inspector en Cap d'Educació Bàsica.
L'Inspector Ponent d'Orientació Escolar.
L'Inspector Ponent d'Educació Especial, el qual actuara com a secretari executiu.
Un Director de Collegi Públic, nomenat pel Cap dels Serveis Territorials.
Un Professor d'Educació Especial d'un Centre Públic, nomenat pel Cap dels Serveis Territorials.
Un Cap dels E.A.P., nomenat pel Cap dels Serveis Territorials.

3. Les funcions d'aquesta Comissió seran:

a) Examinar els plans i memòries anuals d'actuació dels E.A.P. i elevar-los a la Comissió Central, amb els
informes i propostes que es considerin oportuns, per a la seva aprovació.

b) Autoritzar les modificacions al pla de treball, sempre que no l'alterin substancialment i existeixin raons
justificades que ho aconsellin. Comunicaran aquestes modificacions a la Comissió Central.

c) Vetllar per a l'acompliment dels plans de treball aprovats, a través de la Inspecció.
d) Garantir la coordinació técnica dels E.A.P., necessària per a l'acompliment de les funcions que tenen en-

comanades.
e) Fer la proposta de creació o homologació de nous E.A.P. i altres Serveis a través de la Comissió Central.
f) Elevar a la Comissió Central totes aquelles propostes referents a mesures administratives que afavoreixin

el funcionament dels E.A.P.
Article 8. 1. La Inspecció d'Educació Bàsica, dins l'àmbit de les seves competències, tindrà encomanades les

següents funcions:

a) Informar i elevar a la Comissió esmentada a l'article anterior la memòria i el pla d'actuació dels E.A.P.
b) Assessorar els E.A.P. en el desenvolupament de la seva actuació i en l'elaboració del pla anual.
c) Vetllar per a l'acompliment del pla de treball dels E.A.P. a cada sector, un cop aprovat, duent a terme

la supervisió de la seva execució.
d) Garantir la correcta coordinació dels E.A.P. amb els altres serveis educatius del sector.
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2. Aquestes funcions seran exercides a través dels respectius inspectors de zona. En el cas de coincidir més

d'una zona d'Inspecció dins del sector d'actuació dels E.A.P., l'Inspector en Cap nomenarà un dels inspectors de
les zones implicades per tal que assumeixi aquestes funcions.

Article 9. 1. Per tal que l'acció dels E.A.P. tingui continuïtat a l'escola i el mestre tutor pugui responsabilitzar-
se del programa de desenvolupament individual, es dotaran els Centres Públics d'E.G.B. amb professors especialitzats

de suport.
2. Aquests professors exerciran les seves funcions segons les dues modalitats següents:

a) Atenció als alumnes d'un sol centre; en aquest cas hi seran adscrits a tots els efectes.

b) Atenció als alumnes de distints centres, com a professor itinerant; en aquest cas sea adscrit a l'E.A.P.

del sector.

3. En ambdós casos, la selecció de professors especialitzats de suport s'efectuarà mitjançant concurs públic.
4. L'actuació dels professors especialistes de suport s'emmarcarà dins del treball del Claustre de l'Escola i es

durà a terme amb l'aprovació del director.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Els Equips Multiprofessionals, els Serveis d'Orientació Escolar i Vocacional i el Gabinet d'Integració
Escolar d'Invidents, existents fins ara, s'integren en els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagegica (E.A.P.)
que es creen per la present Ordre, la relació dels quals s'adjunta en l'annex.

Segona. Els Equips Psicopedagógics depenents de corporacions locals o entitats públiques o privades, horno-
logats per la Direcció General d'Ensenyament Primari a l'empara de l'Ordre de 28 de gener de 1983 (D.O.G. del

27-2-83), queden automàticament homologats als nous E.A.P. que es creen per aquesta Ordre.
Tercera. Els requisits, normativa i procediment d'homologació establert per l'esmentada Ordre de 28 de gener,

es mantindran per a futures homologacions.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. S'autoritza a la Direcció General d'Ensenyament Primari per a la interpretació, aplicació i desen-
volupament d'alió que contempla la present Ordre.

Segona. Queden derogades, a 1%mbit territorial de Catalunya, totes les Disposicions anteriors, d'igual o inferior

rang, que s'oposin a la present Ordre.
Tercera. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

D.O.G.C. núm. 344, de 13 de juliol de 1983.

ANNEX 8

ORDRE de 14 de febrer de 1983 per la qual es declara al Garraf comarca pilot, a efectes d'implantació dels

criteris d'actuació en el camp de l'Educació Especial establerts en la circular de la Secretaria General Tècnica, de

4 de setembre del 1981.

L'art. 49 de la Constitució conté un mandat envers els poders públics, en el sentit de promoure una política
conduent a la previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics.

Amb anterioritat a la promulgació de l'actual Constitució, la Llei General d'Educació de 4 d'agost del 1970

ja havia recollit en el seu Capítol VII del Títol I, els principis bàsics que configuraven el marc escolar de l'Educació
Especial en el qual havien de ser integrats els infants, afectats per tot tipus de deficiència o inadaptació.

D'acord amb aquestes normes i per tal d'establir una regulació específica en l'àmbit de l'Educació Especial a
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Catalunya, que a la vegada desenvolupés el Pla Nacional d'Educació Especial aprovat a l'abril de 1978 pel Reial
Patronat d'Educació Especial, la Secretaria General Técnica del Departament d'Ensenyament dictà la Circular de
4 de setembre del 1981, fixant criteris d'actuació en el camp de l'Educació Especial. Aquests criteris —que
posteriorment serien recollits al Títol VI, Secció III de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels
minusvälids— es concretaren en la recerca de la integració escolar dels infants disminuïts en l'actuació sectoritzada
de la qual havien de ser objecte, tot entenent l'Educació Especial com un procés integral, flexible i dinàmic, concebut
per ser aplicat de forma individualitzada.

Malgrat que els criteris recollits en la Circular de 4 de setembre de 1981 de la Secretaria General Técnica s'estan
aplicant paulatinament en les ac-uacions generalitzades del Departament d'Ensenyament en el camp de l'Educació
Especial, es veu convenient, seguint la línia experimental que es preconitza en l'esmentat Pla i en la pròpia Circular
abans esmentada, esmerçar una especial atenció, esforç i dedicació de mitjans a una zona geogràfica que permeti
per les seves condicions físiques, per l'estructura educativa disponible, per l'especial sensibilitat del sector educatiu
i, en general, per la seva població, una atenció especial en l'actuació global i la intensa aplicació dels criteris abans
ressenyats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d'Ensenyament Primari,

ORDENO:

Primer. Declarar el Garraf comarca pilot, per tal d'aconseguir una intensa i generalitzada aplicació experimental
dels principis generals i dels criteris d'actuació en el camp de l'Educació Especial establerts en la Circular de la
Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament, de 4 de setembre de 1981.

Segon. El Departament d'Ensenyament dedicarà una atenció especial a aquesta actuació, mitjançant la dotació
de mitjans, personal i materials, ajudes tècniques, etc., que permetin el desenvolupament en aquesta comarca dels
esmentats criteris d'actuació.

Tercer. La referida aplicació experimental queda fixada en tres cursos escolars a partir de l'inici del curs escolar
1983-84.

Cuart. Per tal de fixar el pla d'activitats i la seva temporalització es constituirà una comissió de treball integrada
per les següents persones:

El Cap dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Ensenyament, que actuarà com a President.
Com a Vicepresident, el Cap del Servei d'Educació Especial, de la Direcció General d'Ensenyament Primari. Com
a Vocals de la citada comissió s'integraran:

— L'Inspector Tècnic d'E.G.B. de la Zona del Garraf.
— Un representant de la Mancomunitat d'Ajuntaments del Garraf.
— El Coordinador de l'Equip d'Assessorament Psicopedagógic de la Comarca.
— Podran incorporar-se a la comissió esmentada aquelles persones que per raó dels seus coneixements

relacionats amb el tema, arree a l'Administració o per altres raons, la comissió estimi necessària la seva colla-
boració.

Cinquè. El funcionament de la Comissió es regularà per les normes establertes, amb caràcter general, al Títol
I, Capítol II de la Llei de Procediment Administratiu, i per les normes expecífiques que ella mateixa determini.

Sisé. La Comissió tindrà un termini de 2 mesos a partir de la publicació d'aquesta Ordre, per formular un
Pla d'Actuació Triennal que haurà de presentar a l'aprovació de l'Hble. Sr. Conseller.

Setè. S'autoritzen les Direccions Generals d'Ensenyaments Primari, de Batxillerat, d'Ensenyament Professional
i Artístics, i de Programació i Serveis Generals, per tal que a l'àmbit de les seves respectives competències dictin
les resolucions pertinents per al desplegament del que es disposa en aquesta Ordre.

D.O.G.C. núm. 310, de 9 de març de 1983.
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ANNEX 9

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ORDRE de 5 de novembre de 1985, per la qual es declara l'Alt Camp sector pilot a efectes d'implantació
dels criteris d'actuació en el camp de l'Educació Especial contemplats en el Decret 117/1984, de 17 d'abril.

L'article 23 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels minusvälids i el Decret 117/1984, sobre
ordenació de l'educació especial per a la seva integració en el sistema educatiu ordinari, contemplen el criteri que
l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials es dugui a terme preferentment en el marc del
sistema educatiu ordinari.

Tot i que els principis informadors i criteris establerts a les disposicions esmentades —ja recollits amb anterioritat
en la circular de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament, de data 4 de setembre de 1981— s'estan
aplicant gradualment en les actuacions generalitzades en el camp de l'Educació Especial, el Departament d'Ense-
nyament va esmerçant una especial atenció, esforç i dedicació de mitjans en determinades zones geogràfiques que

comportin diverses estructures secio-econòmiques, per tal d'arribar, previ el corresponent procés d'experimentad&
a la implantació global dels criteris establerts a la vigent legislació.

Amb aquests efectes i per Ordre de 14 de febrer de 1983 (D.O.G.S. 310, de 9 de març) es declarà el Garraf
comarca pilot, a efectes d'implantació dels criteris d'actuació en el camp de l'Educació Especial, establint-se un període

d'experimentació de tres cursos escolars a partir del curs 1983-84.
Amb aquesta mateixa finalitat, cal continuar aquesta experimentació en una zona que proporcioni una mostra

sócio-cultural diferents al procés d'aplicació, extensió i globalització de les previsions que estableix l'esmentat Decret
117/1984.

En conseqüència, i a proposta de la Direcció General d'Ensenyament Primari,

ORDENO:

1. Es declara la comarca de l'Alt Camp comarca pilot a efectes d'implantació dels criteris d'integració educativa
contemplats al Decret 117/1984, sobre ordenació de l'educació especial per a la seva integració en el sistema educatiu
ordinari, durant un període de tres cursos escolars consecutius.

2. Als collegis públics de l'esmentada comarca es durà a terme un programa experimental d'integració educativa
que tindrà els següents objectius:

a) Donar la resposta educativa adequada i en el marc de les escoles ordinàries a tots els nens en edat escolar
de la comarca, siguin quines siguin les seves necessitats educatives especials.

b) Analitzar i contrastar amb l'experiència els sistemes de funcionament, organització i gestió escolar en centres
que tinguin per objectiu la integració educativa.

c) Proporcionar exemples d'elaboració del projecte pedagògic del centre i models d'adaptació i adequació de
les orientacions i programes de l'E.G.B. a escoles ordinàries que compten amb alumnes amb necessitats educatives
especials.

d) Evidenciar els aspectes de formació permanent en els quals cal aprofundir per tal d'afavorir el correcte
assoliment dels objectius d'un centre d'integració.

3. Per tal de fixar el pla d'activitats del programa, la seva temporalització i el seu desenvolupament es crea
una Comissió Tècnica de Seguiment i Avaluació que estarà integrada pels següents membres:

— El Cap dels Serveis Territorials, que en serà el President.
— L'Inspector tècnic del Departament d'Ensenyament de la zona de l'Alt Camp.
— Un representant de l'Ajuntament de Valls.
— Un tècnic del Servei d'Educació Especial designat pel Cap del Servei.
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— El coordinador de l'E.A.P. de l'Alt Camp.
— El Director de l'Institut Politècnic de Valls.
— El Director del C.P. de Valls (C.E.R.E.).
— Un Director dels C.P. de la comarca de l'Alt Camp.
— Un representant de les Associacions de pares de les escoles de la comarca de l'Alt Camp.

4. La Comissió Técnica de Seguiment i Avaluació tindrà les funcions contemplades a l'article 28 de la Llei
8/1983, de 18 d'abril, i a la disposició addicional segona del Decret 214/1985, de 6 juny.

5. La Comissió de Seguiment i Avaluació elaborará, en el termini màxim de tres mesos a partir de la publicació
d'aquesta Ordre, el pla d'actuacions a desenvolupar en la comarca al llarg del tres cursos experimentals.

6. Per tal d'iniciar el programa experimental en els termes establerts a l'article 7è de la Llei 8/1983, de 18
d'abril, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i amb el que preveu la Disposició addicional primera del
Decret 214/1985, de 6 de juny, el Departament d'Ensenyament destinará la quantitat que consideri oport-una per
al desenvolupament experimental d'integració educativa descrit al punt segon d'aquesta Ordre, en el present curs
escolar.

7. S'autoritza la Direcció General d'Ensenyament Primari per tal que en l'àmbit de les seves competències
dicti les resolucions pertinents per al desplegament del que disposa aquesta Ordre.

Barcelona, 5 de novembre de 1985.

JOAN GUITART I AGELL

Conseller d'Ensenyament

D.O.G.C. núm. 637, de 17 de gener de 1986.

ANNEX 10

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ORDRE d'11 d'abril de 1989, per la qual es creen centres de recursos educatius per a deficients auditius.

El Decret 117/1984, sobre ordenació de l'educació especial per a la seva integració en el sistema educatiu ordinari,
preveu en els seus articles 9 i 13 que el Departament d'Ensenyament dotará el sistema educatiu de mitjans d'ordre
personal i tècnic per a la correcta atenció pedagògica als alumnes amb necessitats educatives especials.

Per tal de respondre específicament a les necessitats educatives dels alumnes amb déficit auditiu, el sistema
educatiu s'ha anat dotant amb professors especialistes en audició i Ileng-uatge (de carácter fix o itinerant), amb recursos
de carácter tècnic com ara propostes didàctiques, materials adaptats, etc., i amb E.A.P. especialitzat en l'atenció
psicopedagógica d'aquests alumnes.

En conseqüència, es fa palesa la conveniència d'estructurar en un mateix servei els recursos actuals del sistema
i aquells altres que es poguessin crear per a l'atenció educativa als alumnes amb dèficit auditiu escolarizats en centres
docents d'ensenyament no universitari.

Per tal de respondre a aquestes necessitats del sistema educatiu i d'acord amb el que preveuen els articles 9
i 13 del Decret 117/1984, l'Ordre de 20 de maig de 1983 (D.O.G.C. de 13-7-1983), i l'Ordre de 15 de novembre
de 1983 (D.O.G.C. núm. 392, de 23 de desembre), per la qual es regulen les funcions dels centres de recursos
pedagògics i dels camps d'aprenentatge.
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Per tot el que s'ha exposat,

ORDENO:

Article 1. Es creen els centres de recursos educatius per a deficients auditius (C.R.E.D.A.) que es detallen

a l'annex d'aquesta Ordre, com a servei educatiu especialitzat que ha de contribuir a donar resposta a les necessitats

educatives dels alumnes amb déficits auditius.
Article 2. Els objectius dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (C.R.E.D.A.) es concre-

ten en:
2.1. La valoració multidisciplinar de les necessitats educatives dels alumnes amb dèficit auditiu, el seguiment

audiológic i protètic, i l'orientació familiar adequada.
2.2. Proporcionar als alumnes amb dèficit auditiu la resposta educativa individualitzada i específica que

requereixen al llarg de la seva escolarització, i l'orientació corresponent als professors.

2.3. Contribuir, amb la promoció, a l'adequació del currículum escolar a les necessitats dels alumnes amb dèficit

auditiu i elaborar els recursos didàctics necessaris, així com també difondre les orientacions entre el professorat.

2.4. Garantir la formació permanent i l'actualització tant dels especialistes com dels professors tutors implicats

i dur a terme la necessària recerca en aquest camp.
2.5. Orientar els pares per tal de promoure'n la participació en el procés educatiu dels seus fills.

Article 3. Els centres de recursos estan configurats per les unitats següents:
3.1. Unitat de Valoració i Orientació Psicopedagógica per a escolars amb déficits auditius.
3.2. Unitat de Seguiment Escolar, integrada per professors especialitzats en audició i llenguatge.
3.3. Unitat d'Actualització i Formació Permanent, composta per aquells professionals dels C.R.E.D.A. que la

direcció hi destini amb dedicació plena o parcial, d'acord amb el pla de treball anual.
Article 4. Les funcions de la Unitat de Valoració i Orientació Psicopedagógica per a alumnes amb dèficits

auditius són:
4.1. La detecció i valoració multidisciplinar de les necessitats educatives dels alumnes amb déficit auditiu, des

de la perspectiva de les diferents variables que hi incideixen, tant de caire lingüístic, pedagògic i psicològic, com

familiar i social.
4.2. Valoració, control i seguiment periòdic de la pèrdua auditiva de l'alumne i prescripció protètica.

4.3. Elaboració de les orientacions i ajuda técnica als professors tutors, als mestres especialistes i als pares

per tal d'afavorir al màxim el desenvolupament d'aquests alumnes.
4.4. Assessorar els E.A.P. sectoritzats pel que fa als aspectes propis de l'atenció i el seguiment als alumnes

amb déficit auditiu.
4.5. Collaborar en la progressiva integració en el món laboral dels alumnes d'ensenyament secundari amb

dèficits auditius.
4.6. Assessorar els centres específics per a alumnes amb dèficit auditiu pel que fa als aspectes d'atenció educativa

i seguiment del seu procés d'escolarització.
4.7. Participar en les qüestions derivades del procés de matriculació dels alumnes deficients auditius.
Article 5. Les funcions de la Unitat de Seguiment Escolar són les següents:
5.1. Proporcionar atenció educativa individual a cada alumne amb déficit auditiu escolaritzat en el sistema

ordinari i/o especial.
5.2. Collaborar amb el professor tutor i assessorar-lo sobre activitats, material i recursos pedagògics.

5.3. Collaborar amb el professor tutor en l'adequació dels programes escolars d'acord amb les necessitats
educatives dels alumnes, amb l'elaboració de propostes d'adequacions curriculars individualitzades (A.C.I.), adequacions
de material i recursos pedagògics.

5.4. Generar, adaptar i revisar aquells materials que ajudaran els professors rutors a afrontar amb èxit l'educació

dels alumnes que tenen encomanats.
5.5. Participar i collaborar amb el professor tutor pel que fa a les relacions amb les famílies d'aquests alumnes

i proporcionar-los informació i orientacions relacionades amb el progrés de l'alumne.
Article 6. Les funcions de la Unitat d'Actualització i Formació Permanent són:

6.1. Facilitar la formació permanent i l'actualització dels professionals: logopedes, professors tutors i altres

implicats en l'educació de l'alumne amb déficit auditiu.
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6.2. Donar a conèixer i integrar els progressos i els canvis que necessàriament es produeixen en les diverses
disciplines científiques que convergeixen en aquest àmbit educatiu.

6.3. Collaborar en activitats de recerca encaminades a donar una millor i més eficaç resposta a les necessitats
que planteja l'atenció educativa de l'alumne amb dèficits auditius.

6.4. Promoure i coordinar l'elaboració i la difusió de materials i recursos que facilitin el procés d'ensenyament-
aprenentatge d'aquests alumnes.

6.5. Garantir la formaciä i informació als pares o familiars dels alumnes deficients auditius en aquells aspectes
que es puguin considerar pertinents per millorar la resposta de la familia a les necessitats d'aquests alumnes.

6.6. Organitzar un fons de documentació.
Article 7. Al capdavant dels C.R.E.D.A. hi haurà un director nomenat pel conseller d'Ensenyament a proposta

de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educatiu entre funcionaris de reconegut prestigi en l'àmbit de
l'educació especial.

Article 8. Són funcions del director del centre de recursos per a deficients auditius les següents:
8.1. Detentar la representació del centre.
8.2. Dirigir i coordinar el funcionament de les diferents unitats que configuren el CRED A
8.3. Impulsar i coordinar els plans d'actuació del centre.
8.4. Qualsevol altra fundó que li sigui encomanada pel Departament d'Ensenyament.
Article 9. Amb la finalitat d'afavorir la collaboració amb les instirucions que treballen en el camp de l'educació

especial i per al desenvolupament de les funcions pròpies dels C.R.E.D.A., el Departament d'Ensenyament promourà
l'establiment de convenis i acords de collaboració amb corporacions locals, entitats, universitats i altres institucions
públiques i privades.

Article 10. Es faculta la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i la Direcció General de Gestió
de Professorat i Centres Docents, en l'àmbit de les seves competències respectives, per a l'aplicació i el desplegament
d'aquesta disposició.

Barcelona, 11 d'abril de 1989.

JOSEP LAPORTE I SALAS

Conseller d'Ensenyament

ANNEX

Denominació: C.R.E.D.A.V. Centre de Recursos Educatius per a deficients auditius del Valles.
Ubicació: C.P. de Reeducació auditiva, c./ d'Izard s/n., 08208 Sabadell.
Ámbit territorial: Vallès Oriental i Vallès Occidental.
Denominació: C.R.E.D.A.G. Centre de Recursos Educatius per a deficients auditius de les comarques gi-

ronines.
Ubicació: C.P. La Maçana, av. de Folch i Torres, núm. 6, 17190 Salt, Girona.
Ambit territorial: Gironès, Garrotxa, Selva, Baix Empordà, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya i Pla de

l'Estany.

(88.365.030)

D.O.G.C. núm. 1133, de 19 d'abril de 1989.
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ANNEX 11

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 1986, per la qual es regulen les característiques generals de diversos cursos

de post titulació, convocats per les Universitats Catalanes.

L'Ordre de 27 de juny de 1983 (D.O.G.C. núm. 349, de 29 de juliol) i l'Ordre de 30 de juny de 1986 (D.O.G.C.
núm. 748, de 3 d'octubre), regulen les convocatòries de cursos d'especialització de professors de diferents àrees o
nivells d'ensenyament, alhora que fan palesa la voluntat del Departament d'Ensenyament de possibilitar en favor
dels ensenyants una adequada qualificació professional i una millora en la seva tasca educativa.

D'acord amb això, la Universitat de Barcelona i l'Autònoma de Barcelona elaboren diversos projectes de cursos
de post titulació en Educació Especial i en Educació Musical que han estat positivament avaluats pel Departament
d'Ensenyament, al qual, en virtud del que preveu l'article 3.a de l'Ordre de 30 de juny de 1986, correspon fixar
les característiques generals dels cursos esmentats.

En virtut d'això,

HE RESOLT:

1. Les característiques generals del curs de post titulació en Educació Musical convocat per la Universitat de
Barcelona a través de l'Escola de Formació Professional d'E.G.B. de Sants, així com dels cursos de post titulació
en Educació Especial, convocats per les Universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona a través de les Escoles
de Formació del Professorat d'E.G.B. de Sants, Blanquerna i Sant Cugat, s'adequaran al que estableix la present
disposició.

2. Els continguts mínims del curs d'Educació Musical són els que figuren a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.
Així mateix, hi figura el perfil del professor especialista en Educació Musical d'un centre públic d'E.G.B. dependent
del Departament d'Ensenyament.

3. Els continguts mínims del curs d'Educació Especial són els que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució.
Així mateix, hi figura el perfil del professor especialista en Educació Especial en E.G.B. d'acord amb les orientacions
del Departament d'Ensenyament.

4.1. L'avaluació dels alumnes, la realitzaran els centres que organitzin els cursos. En tot cas, s'hauran d'efectuar
avaluacions parcials i una final i s'exigirà l'assistència al 90 % de les activitats programades.

4.2. La qualificació global que s'atorgarà serà d'«apte» o «no apte».
5. Una vegada finalitzats els cursos, els centres universitaris hauran de fer arribar a la Direcció General

d'Ensenyament Universitari la documentació següent:
Els originals de les actes d'avaluació finals, en un termini de 30 dies des de la data d'acabament del curs

(certificades pel director del curs, visades pel director del centre organitzador i segellades pel mateix centre).
En les actes hauran de fer constar el número de Registre Personal dels professors cursillistes descoles públiques

i la titulació professional dels cursillistes provinents d'altres àmbits.
6. El Departament d'Ensenyament signarà sengles convenis amb els centres organitzadors dels cursos, per

tal d'establir les funcions respectives.
7. El Departament d'Ensenyament durà a terme els oportuns tràmits per tal que siguin homologats els cursos

regulats per la present disposició.

Barcelona, 2 d'octubre de 1986.
ABEL MARINE I FONT

Director general d'Ensenyament Universitari
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ANNEX 1

Cursos d'especialització en Educació Musical

1. Objectius
1.1. Revisió i ampliació de continguts curriculars musicals dels nivells de Preescolar i d'E.G.B.
1.2. Capacitació dels mestres en Pedagogia Musical.
1.3. Obtenció del Diploma d'Especialista en Educació Musical.
2. Estructura del curs i continguts bàsics
2.1. La formació d'Especilistes en Educació Musical es farà en dos cursos d'un minim de 240 hores, de les

quals també un minim del 10 % hauran de ser de pràctiques.
2.2. Els continguts bàsics contemplaran:

Educació de l'oïda.
Educació del sentit rítmic.
Formació melòdica.
Formació harmònica.
Improvisació.
Lecto-escriptura musical.
Introducció als sistemes d'ensenyament de llenguatge musical.
Aprofundiment en un sistema determinat.
Formació vocal.
Cançó.
Direcció oral.
Harmonia.
Audició.
Tècnica elemental dels instruments de percussió.
Flauta dolça.
Moviment i dansa.
Didàctica de les diverses matèries (cançó, audició, dansa, Ilenguatge musical, etc.).
Programació.
Criteris d'elaboració de repertoris (cançó, audició, dansa, etc.).
Pràctica-improvisació amb instrument harmònic.

— Folklore.
— Pràctiques d'ensenyament.

3. Perfil dels professors d'Educació Musical

Exercir en un centre públic d'E.G.B. dependent del Departament d'Ensenyament.
Tenir aptituds i afecció musical.
Tenir uns coneixements musicals suficients que li permetin de treballar els objectius d'Educació Musical que

figuren en les programacions oficials concretades en el Llibre d'Orientacions i Programes de Cicle Inicial, Mitjà
i Superior d'E.G.B. (les programacions de Cicle Superior en aquest moment estan en període d'experimentació).
En aquest sentit, els candidats a participar en el curs hauran d'acreditar 3 cursos de solfeig i 2 d'instrument; així

mateix, en acabar el curs hauran d'acreditar fins a 5 cursos de solfeig i 4 d'instrument.
Tenir coneixement de les didàctiques adequades per ensenyar els continguts musicals que figuren en els diferents

apartats de l'esmentada programació.
Tenir coneixements de la llengua i la cultura catalanes.
4. Funcions que han de complir dintre de l'escola aquests especialistes
Ser orientador de la didàctica de l'Educació Musical de tots els cicles educatius, vetllant per la coordinació d'aquesta

àrea a l'escola.
Impartir l'ensenyament de l'Educació Musical al Cicle Mitjà i Superior, i si es possible al Cicle Inicial.
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ANNEX 2

Continguts dels cursos d'Educació Especial

1. El procés de desenvolupament i les alteracions més freqüents en els aspectes següents:

1.1. Somàtics.
1.2. Afectius.
1.3. Relació social.
1.4. Intellectuals.
2. Detecció, valoració i orientació dels alumnes amb problemes en el seu desenvolupament. Implicacions en

el marc escolar i familiar.
3. Bases didàctiques i metodològiques: observació, anàiisi, programació i avaluació.

4. Tècniques i estratègies educatives aplicades a les diferents àrees d'aprenentatge amb relació als programes

de desenvolupament individual i al treball en grup.
4.1. Socialització.
4.2. Llenguatge.
4.3. Càlcul.
4.4. Dinàmica.
4.5. Plàstica.
5. Projecte pedagògic del centre. Criteris d'organització dels serveis educatius.
6. Anàlisi de la institució escolar.
7. Treball amb pares.
8. Normativa i criteris de base en l'Educació Especial.
8.1. Llei 13/1982, d'integració social dels minusvMids.
8.2. Pla Nacional d'Educació Especial.
8.3. Circular de 4-9-1981 de la Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament.
El perfil del mestre d'Educació Especial està configurat pels trets bàsics següents:

a) Disposar de les habilitats adequades per valorar i identificar el grau d'especificitat de les necessitats educatives

que plantegen els alumnes.
b) Conèixer les diferents I rees del currículum i disposar d'habilitats per a l'adaptació dels continguts i els

objectius del curriculum a les necessitats particulars dels alumnes que li han estat encomanades, així com facilitar

l'accès als objectius esmentats per part de tots els alumnes.
e) Conèixer les característiques de l'entorn familiar i social, per tal de realitzar un millor ajustament dels

objectius a les necessitats dels alumnes, així com ser capaç d'orientar, si s'escau, la familia en les situacions en què

sigui necessari.
d) Ser capaç d'organitzar situacions d'aprenentatge.
e) Disposar d'habilitats per establir una bona relació personal amb els alumnes, de manera que afavoreix

i garanteixi, alhora, el seu desenvolupament educatiu i personal.
f) Disposar d'habilitats per establir relacions, col-laborar i participar amb la resta de membres de la comunitat

escolar (mestres, pares).

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 1986, per la qual es modifica la Resolució de 26 de juliol de 1982 que regula la
situació dels professors d'E.G.13. en Comissió de serveis que realitzen tasques d'Inspectors Extraordinaris.

L'experiència adquirida en l'aplicació, durant aquests darrers quatre anys, de la Resolució de 26 de juliol de
1982 (D.O.G.C. nilm. 247, de 6 d'agost), per la qual es regula la situació del professors d'E.G.B. en comissió de
serveis que desenvolupen tasques d'Inspectors Extraordinaris, aconsella la seva modificació, mentre es mantingui
la seva vigència, per tal de donar solució a situacions no previstes en la redacció original.
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Amb aquesta finalitat,

HE RESOLT:

Article 1. Es modifica l'article 7 de la Resolució de 26 de juliol de 1982, per la qual es regula la situació
dels professors d'E.G.B. en Comissió de serveis que realitzen tasques d'Inspectors Extraordinaris. L'esmentat article
7 queda, en conseqüència, redactat de la manera següent:

«Article 7. 7.1. Una vegada transcorregut l'any acadèmic per al qual van ser designats els Inspectors
Extraordinaris, l'Inspector en Cap farà una avaluació i, si la seva actuació ha estat satisfactòria a judici d'aquesta
Direcció General, si continua havent-hi vacants a la plantilla, si no ho impedeixen altres raons de caràcter pedagògic,
econòmic, etc., apreciades per la Direcció General, les comissions de serveis podran ésser prorrogades, per a cursos
successius, mentre es considerin necessàries per al bon funcionament de la inspecció.

»7.2. Els Inspectors Extraordinaris que hagin estat nomenats per exercir un càrrec de !!iure designació al propi
Departament d'Ensenyament podran, sempre que sigui possible, incorporar-se novament en Comissió de serveis
a la fundó inspectora des del moment del seu cessament fins a la finalització del curs escolar en què es faci efectiva
la reincorporació. A partir d'aquest moment, el procediment per a la possible pròrroga de la Comissió de serveis
serà el previst a l'apartat precedent.»

Article 2. Es modifica la Resolució de 26 de juliol de 1982 en els termes expressats a !'anide anterior.
Article 3. Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya.

Barcelona, 5 d'octubre de 1986.

	

	 SARA M. BLASI I GUITÈRREZ

Directora General d'Ensenyament Primari

D.O.G.C. núm. 776, de 10 de desembre de 1986.

QÜESTIONARI

1.	 Títol que li ha donat accés al

Magisteri

3	 Llicenciatura

lloc de

3

3

E

ANNEX 12

treball actual:

Pla antic
Pla universitari

Pedagogia

Psicologia

Altres

2
3
3

E]

E

Ciències
Socials
Filologia
Preescolar
Educació Especial

General
Terapèutica
Orientació Educativa
Altres

Clínica
Educacional
Altres
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Títols complementaris
	

E	 Logopèdia2	 Pedagogia Terapéutica3	 Fisioterapeuta
Altres 	

2. Any de titulació:	 19

3. Situació laboral:	 E	 Funcionari
Interí
Altres 	

4. Està estudiant actualment estudis que condueixen a algun d'aquests títols?

E Llicenciatura 2 Pedagogia General2 Terapèutica
Orientació Educativa
Organització Escolar
Altres

3 Psicologia 11 Clínica
E Educacional

LI Altres

Altres estudis
	

E	 Logopèdia3	 Pedagogia Terapèutica3	 Fisioterapeuta
Altres 	

5. En els darrers cinc anys ha assistit a seminaris, jornades, conferències, Escoles d'Estiu, etc., en els que es
tractessin temes referents a Educació Especial?

SI	 NO

En cas afirmatiu, especifiqui quins.

6. Antiguitat en l'ensenyament:

Menys d'un any
D'un a dos anys

E	 De dos a cinc anys2	 De cinc a deu anys2 Més de deu anys
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7. Antiguitat en la placa de mestre de suport:
(Només pel mestre de supon)

• Menys d'un any
El	 D'un a dos anys
E De dos a tres anys
111	 Més de tres anys

8. Temps que fa que treballa amb nens deficients integrats a l'aula:

• Menys d'un any
• D'un a dos anys
• De dos a tres anys
• Més de tres anys

9. Que pensa del suport pedagògic que rep per part de l'Administració per treballar en la integració escolar
del nen deficient?

10. Quins aspectes del procés d'integració pensa que s'estan desenvolupant de manera correcta?

11. Quins aspectes del procés d'integració pensa que s'haurien de millorar?

12. Hi ha aspectes del procés d'integració amb els quals no hi està d'acord? Quins?

13. Qué el va impulsar a treballar en la integració escolar?

14. Quins aspectes de la seva formació teórica l'han ajudat més a l'hora de treballar en el camp de la in-
tegració?

15. Quines creu que són les necessitats de formació prioriaries dels mestres que treballen en la integració
del nen deficient a l'escola?
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ANNEX 13

ENTREVISTA

1. Quant temps fa que treballa en integració de nens deficients a l'escola ordinària?

2. Havia treballat abans en algun centre d'educació especial? Quines deficiències presentaven els nens?

3. Amb quins problemes s'ha trobat a l'hora de treballar amb aquests nens? En quins casos h ha estat més
difícil treballar?

4. Creu que és positiu integrar un nen amb deficiències en una escola ordinària, sobretot pel que fa al propi

nen?

5. Rep algun suport específic per part de l'Administració educativa pel fet d'estar treballant amb un o més
nens integrats a l'aula (reducció del nombre de nens per aula, suport econòmic, material...)?

6. Que pensa de la formació teórica que ha rebut? Quines coses d'aquesta formació li han servit més a l'hora
de treballar amb nens integrats?

7. Se sent satisfet del seu treball amb nens deficients integrats a l'aula?
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